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Introduktion til MicroTox?

MicroTox er en skånsom, sikker og effektiv anti-age behandling, der styrker huden

med fugt og glød. På samme tid virker behandlingen opstrammende og

forfinende på hudens tekstur. Den fugtgivende og hudforyngende behandling er

ideel til aldrende hud, fine linjer på hals og décolleté, rynker, forstørrede porer,

fedtet hud, overfladiske ar, strækmærker og pigmentering.

MicroTox behandlingen udføres ved hjælp af en enhed kaldet MicroGold.

MicroGold er en lille beholder med et nålehus indeholdende 20 forgyldte nåle

lavet af titanium. Nålene er tyndere end hårstrå og har forskellige længder

afhængig af området, der bliver behandlet.

Nålene har små kanaler, det gør det muligt for de aktive ingredienser i

beholderen at trænge kontrolleret ned i huden.

I beholderen blandes skræddersyede miksturer af passende ingredienser. De er

nøje udvalgt til den hudtype, der skal behandles.

Før behandlingen

Første gang du skal behandles med Microtox hos Retouch, skal du til konsultation

hos én af klinikkens læger. Da der er krav om betænkningstid, skal konsultationen

afholdes minimum 48 timer før behandlingen kan udføres.

Du skal ligeledes være opmærksom på følgende før behandlingen:

● Du kan ikke blive behandlet, hvis du har herpes i udbrud.

● Du kan ikke blive behandlet, hvis du har infektion området, der ønskes

behandlet.

● Mød gerne op med afrenset hud.
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Selve behandlingen med MicroTox

Inden behandlingen bliver der taget billeder af det område, der skal behandles.

Herefter renses huden med en kombination af klorhexidin og sprit.

MicroTox behandlingen udføres ved hjælp af en enhed kaldet MicroGold.

MicroGold er en lille beholder med et nålehus indeholdende 20 forgyldte nåle

lavet af titanium. Nålene er tyndere end hårstrå og har små kanaler, der gør det

muligt for de aktive ingredienser i beholderen, at trænge kontrolleret ned i huden.

Med MicroGold laves små, næsten usynlige huller i huden, og nålene

transporterer de effektive ingredienser ned i huden, der reagerer ved at

igangsætte en fornyelsesproces.

Behandlingen er næsten smertefri, og der er ikke behov for lokalbedøvelse.

Efter behandlingen

Der er ingen decideret nedetid forbundet med behandlingen, og du kan derfor

optage dine daglige gøremål lige efter behandlingen.

Du skal blot være opmærksom på følgende efter behandlingen:

● Vask eller rens ikke ansigtet de første 6 timer

● Brug ikke makeup i mindst 6 timer

● Undgå aktiv motion, sauna eller dampbad samme dag

● Undgå solbadning i mindst 24 timer

● Undgå hudplejeprodukter med syre og Retinol i 5-7 dage

● Brug ikke eksfolierende produkter i mindst 2 uger
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Resultatet

Du vil se fine resultater efter blot én behandling, hvor du vil opleve at din hud har

fået et boost og har masser af glød og udstråling. Behandlingen kaldes derfor

ligeledes for ‘The Red Carpet Treatment’, fordi den er perfekt at få udført op til et

event eller en særlig begivenhed som eksempelvis et bryllup.

Behandlingen kan med fordel gentages med 3-4 ugers mellemrum i et kurforløb

for at opnå den maksimale effekt.

Hvem kan ikke få behandlingen?

Vi behandler ikke kunder, der er gravide, ammer eller har aktive hudsygdomme

som acne, Rosacea og herpes.

Eventuelle bivirkninger og komplikationer

Almindelige bivirkninger:

Huden vil fremstå rød og varm lige efter behandlingen. Dette aftager inden for et

døgn.

4



MicroTox – Skriftlig patientinformation
Udarbejdet af Retouch Clinic (version 2023)

Har du spørgsmål?

Kontakt os!

Hvis du er i tvivl om det mindste, er du altid velkommen til at kontakte os - vi er

her for at hjælpe dig, og alle vores kosmetiske sygeplejersker har mange års

dermatologisk erfaring og kan derfor vejlede dig.

Du kontakter os ved at ringe til os på telefon 3313 1030 eller ved at sende os en

mail på info@retouch.dk.

Ved akut opståede problemer kan du kontakte vores akutnummer: 3131 0905.

Rigtig god fornøjelse!

Kærlig hilsen,

Retouch
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