
PRX 1 behandling i veckan
Kur 4-5 behandlingar

Rengör huden innan med olja och micellärvatten

2.
Förbered huden
P-solution
innehåller glycolsyra mjölksyra fytinsyra och citronsyra
Sänker pH värdet och bleker pigmententering

3.
Dra upp 2ml PRX+T
Masseras uppåt med tryck (ca 1kg)
3-5 passeringar per område
Undvik områden djupa veck som nasolabiala marionetter och mitt på halsen

4.
Avsluta med WiQo Crema Nutriente
innehåller sheasmör och Jojoba som lugnar och mjukgör huden
bör användas ca 5-7 dagar efter behandling eller mellan behandlingarna i en kur.

5.
Rekommenderad kräm för daglig rutin 5-7 dagar efter avslutad kur.
WiQo Fluido Levigante som går ner lätt i huden.
innehåller Glycolsyra och E-vitamin som passar både ung och äldre hud

Kombination med microneedling

3.
Dra upp 1,5ml PRX-T
Masseras uppåt med tryck (ca 1kg)
3-5 passeringar per område
Undvik områden djupa veck som nasolabiala marionetter och mitt på halsen

4.
Sprita huden med lätt hand

5.
Använd serum M-HA 10 Ren hyaluronsyra för microneedling/pricking
och utför behandlingen över hela ansiktet ev hals dekolletage.

upprepa steg 3 med resterande PRX+T
samt steg 4 och 5 som ovan.

STEG 1

Rengör huden med en bra rengöring och toner 
(t.e.x. Cleansing oil och Micellar water från Fillmed)

STEG 2

Förbered huden med P solution som sänker pH värdet och 
bleker pigment. Den innehåller Glykolsyra, mjölksyra, fytin-
syra och citronsyra.

STEG 3

Dra upp 2 ml PRX+T33 ur flaskan och massera uppåt med 
ett hårt tryck (cirka 1 kg) 3-5 gånger per område. Undvik 
områden med djupa veck som nasolabialveck, marionett-
linjer och mitt på halsen.

STEG 4

Avsluta med WiQo Crema Nutrient som innehåller 
sheasmör och jojobaolja som lugnar och mjukgör huden. 
Bör användas under hela kuren eller 5-7 dagar efter 
behandlingen. 

STEG 5

Använd WiQo Fluido Levigante 5-7 
dagar efter avslutad kur. Den absor-
beras lätt av huden och innehåller 
glykolsyra och E-vitamin som passar 
både yngre och äldre hud. 


