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IHON IKÄÄNTYMINEN
Ensimmäiset ikääntymisen merkit alkavat näkyä iholla 25-vuotiaasta 

lähtien. Iho ohenee, verenkierto heikkenee ja kehon luonnollinen 

kollageenin ja elastiinin tuotanto alkaa hidastua jolloin iho menettää 

kiinteyttä ja kimmoisuuttaan. Tämä luonnollinen ikääntymisprosessi 

alkaa sisältäpäin, mutta siihen vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten 

UV-valo, tupakka, alkoholi, ilmanvaihto, stressi ja saasteet. 

 

KAUNEUDENHOITOALAN UUSIN INNOVAATIO 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurin osa kuluttajista eivät ole 

halukkaita radikaaleihin medikaalisiin hoitomuotoihin. He olisivat 

kuitenkin kiinnostuneita hoitomuodoista jotka ovat luonnollisia ja niillä 

on todettuja tuloksia. Dermatuden metaterapia on tällainen 100% 

luonnollinen ihonhoitomuoto joka parantaa ihon rakennetta ja ilmettä 

sisältä ulospäin. Sillä saadaan aikaan vastaavia tuloksia kuin 

plastiikkakirurgian avulla, mutta ilman veitsiä tai injektioita.
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 ü Rypyt
 ü Juonteet
 ü Silmäpussit
 ü Ihon löysyys
 ü Aknearvet

 ü Ihon värihäiriöt
 ü Kuiva iho
 ü Suurentuneet ihohuokoset
 ü Jne.!

METATERAPIA

TAISTELEE IHON IKÄÄNTYMISEN MERKKEJÄ VASTAAN 

Metaterapiahoidon avulla ihon ikääntymisprosessia voidaan hidastaa huomattavasti ja 

ikääntymisen merkkejä voidaan myös vähentää näkyvästi. Metaterapiahoito stimuloi ja aktivoi 

ihon luonnollista korjautumisprosessia sisältä ulospäin niin, että kollageenin ja 

elastiinintuotanto käynnistyy uudelleen ja ihon uusiutuminen paranee. Lisäksi ihon puutteisiin 

saadaan apua myös ulkoisesti syötettävien aktiiviaineiden avulla.

100% LUONNOLLINEN 

Metaterapia on kaksivaikutteinen hoitomuoto joka ei paitsi taistele ikääntymisen seurauksia 

vaan myös syitä vastaan. Maailman johtavat dermatologit ovat todenneet metaterapian 

tehokkaaksi ja turvalliseksi ihonhoitomuodoksi. 

 

VAIHTOEHTO KASVOJENKOHOTUKSELLE 

Dermatuden metaterapia on 100% luonnollinen ihonhoitomuoto joka uudistaa ihoa ja 

parantaa ihon kuntoa sisältä ulospäin. Dermatuden metaterapialla voidaan hoitaa tehokkaasti 

seuraavia iho-ongelmia:



ASE TAISTELUSSA IHON IKÄÄNTYMISTÄ VASTAAN

EDUT SINULLE
 ü 100% luonnollinen hoitomuoto

 ü Välittömiä näkyviä tuloksia

 ü Nopea hoitomuoto

 ü Kivuton, puuduteainetta ei tarvita

MITEN METATERAPIAHOITO TEHDÄÄN? 

Metaterapiahoidossa tehdään ihoon näkymättömiä, mikrokokoisia mikrokanavia 

kivuttomasti. Tämän tuloksena ihon luonnollinen korjausmekanismi kiihtyy isolla 

vaihteella ja se alkaa tuottaa tehokkaasti kollageenia ja elastiinia jotka korjaavat 

myös nämä tehdyt mikrokanavat. Ihon itsensäkorjaava toiminto on ihon 100% 

luonnollinen ominaisuus jossa iho uudistuu sisältä ulospäin.

TULOKSENA? 
Ihostasi tulee kiinteämpi, rypyt ja juonteet häivyttyvät, ihohuokoset pienenevät, ihon 

uudistuminen nopeutuu ja ihon yleinen olemus paranee. Metaterapiahoito auttaa 

uudelleenaktivoimaan sitä mitä ihosi on menettänyt aikojen saatossa ja kääntää 

biologisen kellosi taaksepäin 100% luonnollisella tavalla saaden kasvosi näyttämään 

pirteämmiltä ja nuorekkaammilta.

 ü Ei varsinaista toipumisaikaa: iho 

näyttää normaalilta muutamissa 

tunneissa

 ü Voit levittää meikin 24 tunnin jälkeen



Otsarypyt

Ihon värihäiriöt

Silmäympärysrypyt

Epätasainen iho

Suuret ihohuokoset

Ihon löysyys/kiinteyden puute

Dekolteealueen iho-ongelmat

Tummat silmänaluset

Silmäpussit

Suun ympärillä olevat rypyt

Ikääntynyt iho

Pisamat

Kulmakarvojen välissä 
olevat rypyt

Kaulan iho-ongelmat

METATERAPIAHOITOJEN

HOITOALUEET 

Metaterapialla voidaan parantaa 

ihon kuntoa ja taistella 

ikääntymisen merkkejä vastaan 

niin kasvojen, kaulan, dekolteen 

kuin yksittäisten alueiden kuten 

ryppyjen ja ihon värihäiriökohtien 

ihoa. Yhdistelemällä eri 

hoitomuotoja saadaan aikaan 

vieläkin parempia hoitotuloksia.

Metaterapia auttaa seuraaviin 

iho-ongelmiin:



METATERAPIAHOIDOT

KOKO KASVOJEN HOITO 
Koko kasvojen metaterapiahoidossa keskitytään koko kasvojen 

alueeseen ja tähdätään ihon rakenteen parantamiseen ja taistellaan 

ihon ikääntymisen merkkejä vastaan. Hoidon myötä ihon rakenne 

paranee, ihohuokoset pienenevät, iho kiinteytyy ja saa napakkuutta ja 

nuorekasta ilmettä. 

Hoidon jälkeen voit palata arkiaskareisiisi tai töihin välittömästi. Voit 

levittää meikkiä kasvoillesi jo hoitoa seuraavana päivänä. 

Metaterapiahoitosarja aloitetaan neljällä viikottaisella hoitokerralla. 

Tämän aloitusjakson aikana näet jo merkittävää muutosta ihollasi. 

Tämän jälkeen hoitokertoja tehdään joka toinen viikko esimerkiksi 

seuraavan kahden kuukauden ajan. Kun haluttu lopputulos on 

saavutettu, voit ylläpitää saavutettuja hoitotuloksia hoidattamalla 

ihoasi metaterapiahoidon avulla säännöllisesti tarpeen mukaan.
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KAULAN/DEKOLTEEN HOITO 
Metaterapian avulla on mahdollista keskittyä myös erikoisalueiden, 
kuten kaulan tai dekolteealueen hoitoon. Kaula/dekolteealueen 
hoidossa käytetään erikoishoitomoduulia jonka avulla saavutetaan 

vieläkin intensiivisempiä hoitotuloksia. 

RYPPYJEN HOITO 
Yleisen ihon kunnon hoidon lisäksi metaterapialla voidaan hoitaa 
täsmähoitona myös yksittäisiä ryppyjä ja juonteita. Erityisen tekniikan 
avulla ryppyalueen ihoa aktivoidaan joka saa rypyn suoristumaan sisältä 
ulospäin. Kyseessä on edelleen ihon luonnollinen prosessi jota tuetaan 
iholle syötettävien aktiiviaineiden avulla jotka auttavat aikaansaamaan 
nopeampia ja tehokkaampia tuloksia. Ryppyjä hoidetaan kolmen tai 

viiden kerran sarjoissa kahden viikon välein.  

YHDISTELMÄHOIDOT 

Parhaiden mahdollisten tulosten aikaansaamiseksi 

metaterapiahoidoissa kannattaa yhdistellä eri hoitomuotoja keskenään 

hoitaen koko kasvojen aluetta, yksittäisiä ryppyjä tai muita ihon 

ongelma-alueita sekä kasvojen ja dekolteealueen ihoa. 

Ennen 

Ennen 

Ennen 

Jälkeen

Jälkeen

Jälkeen



Ennen 

Ennen 

Ennen 

Jälkeen

Jälkeen

Jälkeen

Ennen 

Ennen 

Ennen 

Jälkeen

Jälkeen

Jälkeen




