
Meso Roller
Huidverslapping, Rimpels, Littekens, Striae en Cellulitis of een Acné-huid?
Dat is nu verleden tijd!! 
Meso Roller, uw antwoord op:

•  De onzuivere huid, fijne rimpels, en pigment vlekken

•  Rokers huid, acne huid, grove poriën, verslapte  en verouderde huid 

•  Cellulite, diepe rimpels, striae of littekens

•  Voor huidversteviging en huidverbetering.

 

 
Werking:

De Meso Roller is een klein apparaatje met minuscule Stainless Steel naaldjes uit de Medische industrie die 
ongeveer 20 tot 30 keer is te gebruiken.

De ca 200.000 kleine prikjes die nagenoeg pijnloos zijn, stimuleren de aanmaak van collageen en elastine 
die verantwoordelijk zijn voor de stevigheid en elasticiteit van de huid. Werkzame stoffen uit de 
huidverzorgingsproducten dringen dieper door en worden beter opgenomen. Om goede resultaten te 
behalen adviseren wij 1 x per week een behandeling. Met 4 tot 6 behandelingen kunt u al mooie resultaten 
bereiken. Het resultaat houdt u vast door de behandeling om de 4 tot 6 weken te herhalen. 

 

 
Veiligheidsadvies:

•   Indien u de roller laat vallen is de kans groot dat deze is beschadigd. Het gebruik hiervan wordt 
afgeraden, vervang de Roller en voorkom mogelijke schade aan de huid.

•   De Meso Roller is persoonlijk dus leen uw roller nooit uit! Na het gebruik goed afspoelen  en daarna de 
Roller minimaal 30 minuten in 70% alcohol laten staan. Zo blijft uw Roller scherp. 

•   Hierna kunt u de roller zachtjes uitschudden en opbergen voor de volgende keer.

•   Vermijd de huid direct onder de ogen en de neusvleugels. 

•   UV licht of zonnen wordt sterk afgeraden net als sauna en zwembadbezoek. 

•   Tijdens de Meso kuur moet de huid extra worden beschermd. Tot enkele dagen na de behandeling is een 
sunblock van minimaal SPF 30 aan te bevelen.

 
Gebruiksaanwijzing: 

 
Volg de aanwijzingen en de schema op de verpakking. Horizontaal, verticaal en diagonaal links dan rechts. 
Oefen geen druk uit maar rol 5 tot 10 keer (opbouwen) telkens  in dezelfde richting over de te behandelen 
huidoppervlakte. Dit herhaalt u tot u alle richtingen heeft gevolgd. Vervolgens masseert u rijkelijk de niet 
vettige Hyaluron Gel in de huid. U stimuleert de collageen aanmaak extra met de Super Geconcentreerde 
Hyaluron Gel van DEVEE die heerlijk verkoelend werkt. De 1e 24 uur kan mag u dit zovaak als gewenst 
gebruiken. Na 24 uur gaat u door met de DEVEE Hyaluron Crème om de Collageen aanmaak verder te 
stimuleren en de huid te hydrateren. 

Gebruik de 1  e   24   tot 48 uur na de behandeling geen vettige crème of soortgelijke producten zodat de huid 
goed kan herstellen. Na 48 uur is de huid volledig hersteld en kunt u starten met uw dagelijkse verzorging 
 aanbrengen. Aanbevolen producten: Bio-Cell Repair Rejuvenating Serum, Cell Regrowth Essence of de 
Face Lifting Cream. 



Deze producten houden de huis soepel en zacht en zijn herstelbevorderend.

 

 

In combinatie met professionele huidverzorgende producten wordt de huid intensief 
verbeterd en de opmerkelijk resultaten versneld. 
 
Heeft u nog vragen, wij staan u graag te woord: info@bodywish.nl

Bedankt voor uw aankoop en veel succes met de Meso Roller.

 

 
Salon:   http://www.bodywish.nl/contact.html
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