
 

 

Emmi-ultralydscremer hurtig oversigt: 

De 3 Emmi-skin ultralydscremer danner sammen med ultralydsapparatet en anti-aldringspakke. 

Smuk, ren og sund hud. 

Døde hudceller i det øverste hudlag blander sig med sved og stopper talgkirtlerne til, hvilket får ansigtet til at se 

kedeligt og træt ud. Peeling med frugtsyre eller slibende midler kan føre til stærk rødme og irritation af ømfindtlig 

hud.  

De værdifulde plejende ingredienser, forbliver for de flestes vedkommende på overfladen af huden og når ikke ned i 

underhuden, hvor aldringsprocessen finder sted. 

Ultralyden når ned i max. 1,2 cm’s dybde og derved ned til underhuden. Porerne i huden bliver renset i dybden og 

bakterier dræbt. Blodgennemstrømningen øges og dermed også transporten af affaldsstoffer væk fra huden. 

Bumsernes bakterier bliver bekæmpet og tilstoppede porer åbnet og renset for hudorme. 

Alt dette giver i sig selv en frisk rosa ansigtskulør. De plejende cremer i Emmi-skin serien bliver gennem deres unikke 

sammensætning og ved hjælp af ultralyden bragt meget længere ned i hudlagene end almindelige gode cremer. En 

behandling 2 gange om ugen er nok til at bevare den gode kulør og sunde hud. 

Huden ændrer sig kraftigt med alderen. Udefra kommende påvirkninger som sol, kulde og luftforurening, samt 

genetiske anlæg er ansvarlige for hudens aldring. Fornyelsen af huden gennem celledeling bliver langsommere med 

tiden. Kollagen faserne bliver hårdere, mimikrynker bliver synlige, ansigtskonturerne bliver slappere pga. manglende 

elasticitet, med et en træt udseende hud, som resultat. Det er disse tre problemer, som Emmi-skin cremerne går ind 

og påvirker. 

Hyaluron-, Collagen-, Silizium-  creme: Fugtighed, Stramning og genopbygning af huden 

Forestil dig, at kollagen faserne er en slags elastikker, der holder det hele sammen. De bliver med tiden slappe. Så 

bliver konturerne omkring øjnene, på kinderne, halsen og dekoltéen slappere. Det rucher nedad. Derved opstår 

panderynker, smilerynker og dybe rynker ud fra mundvigene. Hvad skal man gøre? Sprøjte collagen og Hyaluron ind? 

En form for overfladebehandling.  Med cremerne og ultralydsbehandlingen, får man en regelmæssig, ufarlig 

behandling af de dybere lag og stimulerer de genopbyggende processer. 

Fugtighed: Hyaluron lagrer meget fugtighed i huden og får den til at se strammere ud. 

Stramning: Collagen modvirker tab af elasticitet 

Genopbygning: Silizium er et vigtigt spore element, der styrker bindevævet. Den drøje Silizium creme sørger for en 

god polstring og er derfor særligt velegnet til behandling af de dybe rynker, gerne som natcreme. 

Ultralyden transporterer de virksomme stoffer ned i underhuden og kan nå helt ned i læderhuden.  



Alle 3 cremer kan bruges sammen i de ugentlige ultralydsbehandlinger, men også erstatte den daglige brug af god 

creme uden ultralyd. De er meget drøje og skal påsmøres i et tyndt lag. Trænger hurtigt ind i huden. 


