
1 

ALMA BEAUTY 

REBOOST 
Rejuvenarea  
completă a pielii 

În cooperare cu 
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ALMA BEAUTY REBOOST 
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Efecte clinice pozitive: 

Pigmentare 

Piele deshidratată 

Linii fine & riduri 

Ten gras 

Fermitate redusă 

Piele lipsită de strălucire 

ALMA BEAUTY REBOOST 
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Prezentare generală 

Tehnologia REBOOST 

Mecanism Biologic 

Protocoale 

Rezultate Clinice  

Rezumat  



5 

Tehnologia 
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ALMA BEAUTY PixelPen 

 12 microace din oțel inoxidabil 

 5 viteze diferite 

 Profunzime între 0.25-2mm 

 Ergonomic și ușor de utilizat 

 De unică folosință și igienice 
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Tehnologia cu Microace 
microace de unică folosință  

puncții mecanice în piele la exterior* 
 
 
 

Control al vitezei și adâncimii 
Pătrundere eficientă 

Disconfort minim 
Sigur  

Micro canalele formate permit o penetrare mai ușoară a elementelor 
nutritive în straturile interne ale pielii, 

stimulează colagenul și elastina fără să distrugă  epiderma 

 

*se pot utiliza creme cu efect anestezic înainte de 

tratament 
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ALMA BEAUTY REBOOST 
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ALMA BEAUTY REBOOST 

 Presiunea acustică a ultrasunetelor produce 
presiune pozitivă & negativă 

 Efect de împingere & tragere în interiorul 
microcanalelor  

 Furnizează ingrediente active către țesuturile mai 
profunde pentru rezultate mai puternice  

 Efect de încălzire pe porii dilatați pentru o 
eliminare mai eficientă a punctelor negre 

 Ergonomic și ușor de utilizat 
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ALMA BEAUTY REBOOST 

 Mărește efectul cosmetic prin pielea perforată 

 Oferă rezultate aproape instant comparativ 

cu tratamentul standard  

 Un aspect al pielii mai plăcut după tratament 

 Poate fi folosit pe oricare tip de piele, pe tot 

timpul anului   
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ALMA BEAUTY Serumuri 

 Selectat și testat de către clinica Mimi Luzon 

 4 seruri diferite: 

 Acid Hialuronic (HA) - 100%  ser 

 Sintetizator al colagenului – efect antiaging & tonifiere 

 HGF Youth – activator antiaging & tinerețe 

 Vitamina C – iluminează & vitalizează pielea 

 Concentrație bogată a ingredientelor active  

 Serurile lucrează în sinergie 

 Eficiență ridicată 
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ALMA BEAUTY Acid Hialuronic  

• Ser pur cu Acid Hialuronic (HA) 100% 

• Captează umezeala din aer și o reține în piele  

• Reîntărește matricea extracelulară 

• Crește elasticitatea 

• Reduce liniile fine și ridurile 

• Catifelează și calmează pielea 
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ALMA BEAUTY Vitamina C 

• Serul cu Vitamina C are o concentrație de 12%, L ascorbic Acid & HA 

• Această combinație oferă pielii “un impuls super puternic antiaging"  

• Menține nivelul de hidratare a pielii 

• Oferă un efect de iluminare 

• Acționează ca un antioxidant eficient  

• Viață prelungită la raft  
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ALMA BEAUTY Sintetizarea Colagenului 

• Previne distrugerea naturală a colagenului & crește elasticitatea 

• Reorganizează fibrele de colagen 

• Reduce liniile fine și ridurile 

• Hidratează și rehidratează 
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ALMA BEAUTY HGF Youth Serum 

• Conține o peptidă ce emulează funcțiile hormonului tinereții Thympoitin   

• Întărește sistemul imunitar al pielii 

• Mărește regenerarea epidermei 

• Oferă un efect de hrănire și refacere pielii  

• Efect de calmare, hidratare și anti-inflamator 
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Mecanismul Biologic 
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Structura pielii  

Derm 

Epidermă 

Grăsime subcutanată 

Fir de păr  
sănătos 

Fir de păr  

inflamat  
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Piele ridată 
• Eliminarea celulelor moarte ale pielii 
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Pigmentarea pielii 
Cauze: 

• Distribuție inegală a melaninei 

• Genetice 

• Schimbări hormonale 

• Boli  

• Sarcină  

• Consum de droguri 

• Etc.. 

 



20 

Comedoane (puncte negre) 

Pori Normali Puncte albe  Puncte negre 
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Protocol Clinic 
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Înainte de Tratament 
Funcțional 

Curățați capul REBOOST cu o soluție 70% alcool. 

 Conectați un  vârf nou PixelPen și răsuciți până la blocare. 

 Recomandare: Echipați pacientul cu căști pentru a asculta muzică.  

Clinic 

 Curățați fața temeinic cu o soluție și uscați.  

 Selectați zonele de tratament *: 

 Obrazul drept & Bărbie 

 Obrazul stâng & Bărbie 

 Frunte & Nas 

 

 

*alternativ tratamentul poate fi realizat pe o anumită zonă 
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Pasul 1: PixelPen 
 Selectați profunzimea dorită 

 

 

 

 

 

 Apăsați 3 secunde pe butonul de vitează pentru a porni PixelPen 

 Selectați viteza dorită apăsând pe buton (5 niveluri) 

 Mențineți pielea întinsă în timp ce lucrați cu pixelPen 

 Periați ușor pielea cu PixelPen în sens de tip XY timp de 1-2 min pe fiecare zonă până 
este suficient. Nu apăsați prea tare pielea.  

 Apăsați timp de 3 secunde butonul de viteză pentru a opri Pixelpen. 

viteză Adâncime (mm) Mod 

I – II 0.25 – 0.5 Blând 

I – II 0.75 – 1 Ușor 

II – IV 1 – 1.5 Moderat 

IV – V 1.5 - 2 Agresiv  
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Pasul 2: REBOOST & Ser 
 Aplicați Serul HA pe suprafața pielii, zonă cu zonă, 2-3 picături pe fiecare zonă în 

funcție de starea pielii. Pielea uscată are nevoie de o cantitate mai mare. Selectați 
modul REBOOST în funcție de afecțiunea tratată: 

 

 

 

 

 Utilizați tehnica mișcărilor concentrice pentru a introduce acidul hialuronic în piele cu 
ajutorul REBOOST 

 Aplicați unul dintre serurile cu colagen/HGF sau VIT-C (dacă este nevoie) folosind 
REBOOST (în cazul VIT-C senzația de căldură poate crește)  

 Masați manual timp 1-2 min pentru a calma pielea și roșeața 

 Curățați pielea & aplicați masca facială potrivită pentru calmarea pielii 

 Serul selectat se alege în funcție de afecțiunile pacientului, tipul de piele , și textura 
acesteia 

 încălzirea feței înainte de tratament, pungi periorbitale 50% mod energie 
Încălzire ușoară 

Introducerea serurilor, tratament facial inclusiv ten gras, 
ten uscat, riduri, puncte negre, bărbie dublă 

100% mod energie 
Introducere Ser 
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Opțiuni Adiționale de Tratament 

Îngrijirea înainte de tratament : 

 Instrucțiuni pentru punctele negre  

 Hidratare sau aplicarea unei fiole 

 

Îngrijirea după tratament : 

 Crio tratament 

 Mască cu efect de răcire 

 Cremă hidratantă & protecție solară 
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După Tratament & Follow up 
Curățați fața temeinic cu o soluție și uscați  

Curățați capul REBOOST cu o soluție 70% alcool 

 Deconectați vârful de PixelPen și aruncați-l 

 Între sesiuni încărcați PixelPen  

 Numărul sesiunilor: între 4 și 6, pot fi necesare sesiuni de întreținere adiționale 

 Interval: între 1 până la 3 săptămâni în funcție de afecțiunea tratată și pacient 

Punct Clinic Final 
 Eritem ușor spre moderat 

 Umflarea minimă a zonei în cazul unui tratament agresiv 

 Senzația de căldură 

 Timp de așteptare: câteva ore 
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Rezultate Clinice 
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Înainte Imediat după 

Rezultate Clinice – Tratament Blând 

Mimi Luzon Clinic, Petach Tikva, Israel 
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Înainte Imediat după 
Mimi Luzon Clinic, Petach Tikva, Israel 

Rezultate Clinice – Tratament Blând 
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Înainte Imediat după 
Mimi Luzon Clinic, Petach Tikva, Israel 

Rezultate Clinice – Tratament moderat 



31 

Înainte Imediat după 
Mimi Luzon Clinic, Petach Tikva, Israel 

Rezultate Clinice – Tratament moderat 
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Înainte Imediat după 
Mimi Luzon Clinic, Petach Tikva, Israel 

Rezultate Clinice – Tratament agresiv 
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Înainte Imediat după 
Mimi Luzon Clinic, Petach Tikva, Israel 

Rezultate Clinice – Tratament agresiv 
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Înainte Imediat după 
Mimi Luzon Clinic, Petach Tikva, Israel 

Rezultate Clinice – Tratament agresiv 
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VĂ MULȚUMIM  
PENTRU TIMPUL  
ACORDAT 


