
EN GNIST MOT HUDEN

Den første smertefrie og ikke-operative behandling for  
fjerning av tatoveringer, hudfliker, leverflekker, rynker,  

strekkmerker, arr og de fleste ujevnheter i huden.

• NY BEHANDLINGSMETODE
• INGEN BEHOV FOR ANESTESI
• INGEN BEHOV FOR RESTITUSJON
• IKKE-OPERATIV TEKNIKK 
• INGEN BEHOV FOR MEDISINERING

• INGEN ARR ETTER BEHANDLING
• INGEN BEHOV FOR MEDISINSK  

BEHANDLING
• INGEN BEHOV FOR KIRURGISKE STING



TOUCH SKIN 21 er utviklet av 21 Equipment og er et  
vitenskapelig apparat som er et resultat basert på
mange års erfaring fra flere klinikker.

21 Equipment har mange års erfaring med  
å skape de beste kosmetiske
behandlingene som gir et naturlig, 
smertefritt og trygt alternativ til en-
hver kirurguisk laserprosedyre.

Denne teknikken ble funnet opp for 
behandling av overfladiske skjønn-
hetsfeil som befinner seg i områder 
hvor det er vanskelig å bruke andre 
metoder, med trygge og umiddelbare 
resultater.

Takket være Touch Skin 21 lar skjønnhetsproblemer med 
øvre og nedre øyelokk og foryngelse av hendene seg løse 
uten bruk av operative teknikker.

ENKELT OG SIKKERT Å BRUKE
Touch Skin 21 skaper en gnist - en elektrisk lys-

bue - på hudens overflate og utøver en nøy-
aktig og kontrollert forbrenning av hornlaget 
i huden, noe som gjør det mulig å eliminere 
groper og linjer i huden.

Denne overfladiske behandlingen kontrol-
leres nøye for å stimulere den naturlige 

regenerasjonen av cellene for å fjerne eller 
reparere vevet akkurat der det trengs, uten å 

lage arrvev. Behandlingen gjenskaper hudens 
elastisitet og glatter ut de øvre lag av epidermis.

TOUCH SKIN 21 ER DEN MEST AVANSERTE IKKE-OPERATIVE 
BEHANDLINGEN FOR Å BEHANDLE HUDPROBLEMER

Touch Skin 21 fjerner kosmetiske  
problemer og øker fortjenesten din!

 

AVANSERT TEKNOLOGI
Touch Skin 21 er en mild, avansert og intelligent behand-
ling for å fjerne eller redusere arr, rynker, fregner, strekk-
merker, tatoveringer og mye mer. 

SMERTEFRI EPIDERMABRASJON
Epidermabrasjon er et fancy begrep for peeling av huden 
ved hjelp av ulike metoder. Når du fjerner de øverste 

lagene av huden utløses det en helbredende reaksjon i 
huden som igjen utløser celleregenerering. Huden føles 
mykere, fastere og får en ny frisk glød. Den kan også bidra 
til å forbedre akne, myke fine linjer, og i noen tilfeller fjerne 
brune flekker eller misfarging i ansiktet.

RESULTATER
Progressiv fjerning av urenheter i huden. 
Tydelige resultat allerede etter den første 
behandlingen. Antall behandlinger som 
kreves vil variere avhengig av tilstanden.  
 
I motsetning til laserbehandling av tato- 
veringer, er denne behandlingen helt  
smertefri. Behandlingen vil gradvis lysne  
tatoveringen og etterhvert fjerne den. En  
fullstending fjerning av tatotveringen vil  
være avhengig av størrelse, dybde og  
type pigment som er brukt.

Touch Skin 21 er enkel å bruke og å bære  
med seg. Dette gjør den til en uunn- 
værlig samarbeidspartner for alle  
skjønnhetsterapeuter takket være 

sine tilpasningsdyktige og 
målrettede program som  

er utviklet for ethvert  
skjønnhetsproblem.

Ved behandling av strekkmerker, følg enkelt mønsteret som vist på bildet. 
Kunden vil ikke føle noe smerte. Antall behandlinger som kreves vil variere 
på størrelsen og dypden på problemet.



Mange behandlingsområder  
- både på ansikt og kropp

KURS- OG SEMINARVIRKSOMHET

DUI Clinique AS gjennomfører kontinuerlige 
kurs slik at du lærer å bruke apparatet på 
en profesjonell måte. Her tar vi for oss selve 
prosessen ved bruk av Touch Skin 21 og en 
grunnleggende innføring i teorien bak det 
suksessrike konseptet.

Det er viktig for oss at alle som skal jobbe 
med apparatet også kjenner til hva som 
skjer med kroppen til kundene under be-
handling. Dette for å etablere trygghet hos 
kunden. 

Det er også viktig å lære hvordan man 
takler en salgssituasjon samt ta del 
i våre markedsføringsstrategier med 
brosjyrer, lokalannonser, plakater etc. 
 

Startpakken inneholder:
• Touch Skin 21-apparat inkl. nål
• Kosmetikk
• Grunnkurs
• Markedsmateriell

• Rynker og linjer
• Arr
• Strekkmerker
• Pigmentflekker/ leverflekker
• Lysne tatoveringer
• Foryngelse av huden
• Sebaceøs cyste

• Øyelokksløft
• Smilerynker
• Føflekker
• Xanthelasmas
• Hudfliker
• Keloids

Utmerket for å rette estetiske hudproblemer, inkludert:

Hvor mange av dine kunder har hudfliker, skjemmende rynker
i overleppen, pigmentflekker, arr, tatoveringer, fregner eller noen 
føflekker de ønsker å fjerne?
 
Touch Skin 21 vil trygt og forsiktig fjerne nesten alle skjemmende 
flekker i huden.

Tenk på hva du kan tjene med kun 10 klienter i måneden!

FØR ETTER



EFFEKTIV OG LØNNSOM FOR KUNDE OG BEDRIFT

TEKNISK INFORMASJON:
Vekt:  4 Kg

TEKNISK SUPPORT:
Utstyret har 2 års garanti

(bortsett fra forbruksmaterialer)

Designet og produsert i Italia

Eneimportør i Norden: Dui Clinique AS, Farmannsveien 18-22, 3111 Tønsberg, Norway
Tel: (+47)33 33 48 90 E-mail: post@duiclinique.com

Web: www.duiclinique.no


