
 

Micro-pen + Filorga NCTF 

METOD 
Micro-Needling pen från amiea med är en avancerad nålningsteknik som arbetar med 6 st 
tunna och sterila vibrerande nålar, som skapar små mikrokanaler i epidermis. Dessa 
mikrokanaler ökar hudens upptagningsförmåga av näringsämnen (NCTF) vilket stimulerar 
hudens föryngrande process på djupet. Micro-Needling Pen stimulerar även reparation av 
vävnad (ärr, rynkor med mera) och frigör naturliga tillväxtfaktorer. 

NCTF VITAMINCOCKTAIL 
Micro-Needling är en kombination av Micro-Pen från ameia med och revitaliserande NCTF 
Vitamincocktail från Filorga.  
NCTF Vitamincocktail är en unik sammansättning av 53 aktiva ingredienser: Vitaminer, 
mineraler, antioxidanter, enzymer, nukleinsyror och hyaluronsyra som återställer den 
naturliga förlusten av viktiga beståndsdelar samt reparerar vävnad genom att påverka den 
cellulära spridningen och blodcirkulationen.  
Med NCTF Vitamincocktail i kombination med Micro-Pen stimuleras huden inifrån utan att 
förändra form och uttryck, hudens känns fastare, mer återfuktad och mer strålande. 

INDIKATIONER 

Förlorad lyster  
Fina linjer & rynkor  
Akne & akneärr  
Slapp hud  
Stora porer  
Ojämn hudtextur  

BEHANDLINGSRESULTAT 
För bästa resultat rekommenderas en kur på 3-5 behandlingar med 2-4 veckors mellanrum. 
För att förlänga och behålla resultatet bör man göra 2-4 stycken ”touch-up” behandlingar 
per år. 
Efter behandlingen syns en lätt rodnad som vanligtvis lägger sig efter 1-2 dagar. 

INNEHÅLL – NCTF 
12 Vitaminer: A, B, C, E vitaminer som stimulerar livsviktiga cellfunktioner. 23 Aminosyror: 
som ökar produktionen av proteiner (kollagen & elastin). 6 Enzymer: Sätter igång kemisk 
reaktioner i huden och skapar liv. 5 Nukleinsyror: Som aktiverar cellulär kommunikation. 6 
Mineraler: Förebygger mineralbrist. 1 Antioxidant: Som stoppar fria radikaler. 



Filorga Peeling 

ANTI-AGING KEMISK PEELING 
Filorgas Anti-ageing kemisk peeling består av 3 skräddarsydda produkter: Time Peel, Light 
Peel och Bright peel. Anti-aging peel serien arbetar med 4 olika syror, för att kunna 
skräddarsys efter alla olika hudtyper, Glukonolakton (PHA), Glykolsyra, Fytinsyra, Citronsyra 
och Mandelsyra.   

GLUKONOLAKTONSYRA  
Glukonolakton (PHA) är idealisk för känslig hud och framtagen ur glukos genom bio-
oxidering. Glukonolakton är lika effektiv som AHA-syra fast säkrare (mer tolerant). 

Egenskaper: 
• Hudvänlig, även för känsliga hudtyper 
• Anti-oxidant, går att jämföra med Vitamin C och E 
• Hygroskopisk, med återfuktande effekt 
• Effektiv mot pormaskar, stora porer och akne 
• Talgreglerande och ger en matt finish 
• Förbättrar barrärfunktioner i hornlagret 

 

LIGHT PEEL 
Indikationer: Fina linjer & trött hud  
Aktiva ingredienser: 20% peeling, Glukonolakton + Mandelsyra 
pH: 3 

 

TIME PEEL 
Indikationer: Rynkor & slapp hud 
Aktiva ingredienser: 50% peeling, Glukonolakton + Glykolsyra 
pH: 1 

     
BRIGHT PEEL 
Indikationer: Pigment & trött hud 
Aktiva ingredienser: 50% peeling, Glukonolakton + Fytinsyra + 
Citronsyra + Glykolsyra  
pH: 1.5 


