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Andre fordele ved
Biopeeling:
● Naturlig antiage-effekt
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● Reducering og forebyggelse mod rynker
● Reducering af hormonpletter og pigmentforandringer

Hvis du er til fornyet, fast og blød hud
uden kemi, nåle, laser og hokus pokus, skulle du til at prøve en
biopeeling – en ny økologisk peeling
med elektriske frekvenser.
Det lyder for godt til at være sandt, at peeling ved hjælp af en
elektrisk frekvens, der naturligvis er helt smerte- og risikofri,
kan give glat, blød og ensartet hud. Men den økologiske biopeeling, også kaldes Elektro-peeling, gav faktisk synlige resultater på min hud efter bare én behandling. Til at starte med
var jeg lidt skeptisk og nervøs for, at det ville gøre ondt og efterlade mit ansigt som en glødende, rød tomat, men jeg
sprang ud i det, man er vel nysgerrig anlagt ... og heldigvis
for det.
Biopeeling-behandlingen er delt op i ﬂere trin, alt efter
hvor mange hudlag der skal arbejdes ned i, før den ønskede
effekt opnås. Først blev maskinen indstillet korrekt til min
hudtype og elektrode-”hovedet” blev langsomt ført over min
ansigtshud i ﬂere minutter, hvilket til min store lettelse virkede utrolig behageligt og afstressende pga. varmen og de blide strøg. Den elektriske frekvens og varmen får processen
til at gå dybere i huden, så alle døde hudceller løsnes og løftes op til overﬂaden. Dernæst bliver en lækker, økologisk
creme med citronsyre, der forstærker peeling-processen og
har en opstrammende effekt, fordelt på huden, og elektrodebehandlingen fortsætter, så cremen trænger godt ind og giver masser af fugt samt gendanner de nye hudceller. Til sidst
kan alle døde hudceller ”rulles” af og creme-trinet gentages
igen og igen, indtil huden har fået nyt liv UDEN en snært af
rødme eller irritation – blot en dejlig frisk og blød hud. Husk
at drik rigeligt med vand efterfølgende, da affaldsstofferne i
kroppen også aktiveres og skal væk.
Behandlingen føles som sagt rigtig behagelig, men den er
ikke lige så luksus-agtigt som de ansigtsbehandlinger man
normalt kender fra skønhedsklinikkerne. Men vil man se og
mærke hurtige resultater, er biopeeling et rigtig godt bud
både til problemhud med acne og ar, slap hud, der trænger
til en opstramning, eller hvis man blot trænger til en friskere
udstråling. Behandlingen tager en time og koster 550 kr.
Tre behandlinger med ca. fem dage imellem anbefales, til
1.450 kr. – så man virkelig kan se en forskel.
Bonus: Bio-peelingen af ansigt, hals og hænder udføres
samtidig med kost råd og holistiske skønhedstips.

● Fjerner op til 70 % af
dybe ar
● Stimulering af collagenproduktionen, så huden
genvinder sin spændstighed
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