
Copyright Vitamion Oy  KÄYTTÖOHJE 
 
 

ENVIRON® COSMETIC ROLL-CIT™ 
 
Environ® Cosmetic Roll-CIT™ koostuu muovisesta käsikahvasta, pehmeästi pyörivästä muovisesta 
telasta sekä kestävistä ruostumattomasta teräksestä valmistetuista 0,1 millimetrin mikroneuloista. 
Lyhyet neulat mahdollistavat miellyttävämmän kokemuksen neulaamisesta, jolloin aluetta tulee 
neulattua pidempään ja rullaa voi käyttää jopa kaksi kertaa vuorokaudessa. 
 
Laite tulisi säilyttää muovikotelossaan hygienian ja turvallisuuden vuoksi sekä poissa lasten 
ulottuvilta. Tuote on tarkoitettu vain yhden henkilön henkilökohtaiseen käyttöön ja sillä on 12 kk:n 
takuu normaalikäytössä. 
 
Roll-CIT™ läpäisee ihon pinnan tehden mikrokanavia sarveiskerrokseen. Nämä mikrokanavat 
iholla mahdollistavat ihohoitotuotteen A-, C- ja E-vitamiinin sekä beetakaroteenin tehokkaan 
imeytymisen ihon alempiin kerroksiin. 
 
Korkeat A- ja C-vitamiinipitoisuudet epidermiksen alemmissa kerroksissa edesauttavat kollageenin 
muodostumista. Näin ihon neulaus auttaa luonnollista kollageenisynteesiä. 
 
Ennen Roll-CIT™ -neulausta iho tulisi totuttaa riittäviin määriin A-, C- ja E-vitamiinia sekä 
beetakaroteenia käyttämällä Environ® AVST-, Intensive- tai Ionzyme-sarjan tuotteita. 
 
 

VAIHE 1 
 

 
¤  Poista Roll-CIT™ -tela varovasti kotelostaan, jotteivät neulat vahingoitu. 
¤  Käytä Roll-CIT™ -puhdistusnestettä tai apteekin desinfiointinestettä kerran viikossa. 
¤  Puhdistaaksesi telan, upota se varovasti korkkiin, joka on täytetty merkkiin asti 

puhdistusaineella ja varmista, että tela on kokonaan aineessa. 
¤  Anna aineen vaikuttaa enintään kymmenen minuuttia. Heitä käytetty aine pois ja 

huuhtele tela vedellä ennen käyttöä. 
¤ Viikoittaisen desinfioinnin välillä huuhtele tela aina lämpimällä vedellä ennen ja 

jälkeen käytön. 
 
 

VAIHE 2 
 

 
¤  Jaa kasvojen käsiteltävät alueet osa-alueisiin: otsa, nenä, posket, suun ympäristö, 

kaulan oikea ja vasen puoli unohtamatta dekoltee-aluetta. 
¤ Aloita otsasta ja rullaa pystysuuntaan. Rullaa kulmakarvojen yli, jotta käsittely olisi 

mahdollisimman tarkkaa. Älä ”pakota” telaa ihon läpi, mutta käytä kevyttä painallusta 
ja siirry asteittain neulaamaan koko otsan alue neljä tai viisi kertaa pystysuuntaan. 

¤ Rullaa sitten samalla tavalla otsan alue vinottain sekä lopuksi vaakasuoraan neljästä 
viiteen kertaan joka suuntaan. 



¤  Käsittele jokainen kasvojen osa-alue yllä mainitulla tavalla kunnes koko kasvot ja 
kaula on käsitelty huolellisesti ja tarkasti. 

¤  5-10 minuutin käsittelyaika on riittävä mikäli rullaat vain kasvot ja kaulan, riippuen 
nopeudestasi ja tarkkuudestasi. 

¤ Roll-CIT™:iä tulee käyttää silmäluomilla varoen. Telaa ei voi käyttää yläluomella 
luun alapuolella ellei yläluomen ihoa nosta ylöspäin luun ”päälle”. 

¤ Yllä on kuvattu kasvojen ja kaulan rullausta, mutta Roll-CIT™ -käsittely on 
erinomaista myös käsivarsille, vatsalle, pakaroille ja reisille, joiden löysä iho halutaan 
kiinteämmäksi. 

 
 

VAIHE 3 
 

 
¤ Kun olet lopettanut rullauksen halutulla alueella, levitä iholle käyttämääsi Environ®-

tuotetta, jossa on A-, C- ja E-vitamiinia sekä beetakaroteenia. 
¤ Käsittely tulisi toistaa 2-7 kertaa viikossa. Mitä tiheämpi käsittelyjakso, sitä paremmat 

tulokset. Ihon totuttua voit neulata kaksi kertaa vuorokaudessa, aamuin illoin.  
¤ Käytä Roll-CIT™:iä puhdistuksen jälkeen (esipuhdistus, puhdistus ja kasvovesi) ja 

ennen AVST-, Intensive- tai Ionzyme-sarjan voiteita. 
¤ Laitteen liiallisesta käytöstä ei tarvitse huolestua, sillä neulat pysyvät terävinä pitkään. 
¤ Jos iho tuntuu käsittelyn jälkeen aralta, telaa ei tule käyttää kuin vasta sitten, kun iho 

tuntuu jälleen normaalilta. Rullauksen aiheuttamat mikroskooppisen pienet reiät 
sarveiskerroksessa umpeutuvat itsestään vuorokauden kuluessa. 

¤ Jos käsittely laitteella aiheuttaa ihottumaa tai ärsytystä, lopeta käyttö ja käänny 
kosmetologisi tai lääkärisi puoleen. 

¤ Environ® Kosmeettinen Roll-CIT™ käy kaikille ihotyypeille. 
¤ Tuote on suunniteltu vain henkilökohtaiseen käyttöön. 
 
 
Mahdolliset sivuvaikutukset 
 
¤ Lievä ”väsynyt” ilme kasvoilla johtuen lievästä ihon turpoamisesta. Tämä menee ohi 

7-10 päivässä. 
¤ Mahdollinen A-vitamiinireaktio (ihon punoitus, hilseily, näpyt), joka johtuu 

tehostuneesta A-vitamiinin imeytymisestä ihoon. 
 
Vasta-aiheet 
 
¤ Älä käytä Environ® Roll-CIT™:iä seuraavissa tapauksissa: 
 aktiivinen akne, ekseema, rosacea, psoriasis, vakava solaarikeratoosi, ihosyöpä, 

kohollaan olevat luomet ja syylät tai jos olet muuten epävarma tuotteen käyttämisestä. 
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