Sunekos

hudopstrammende behandling

Sunekos,
en hudopstrammende
behandling
Sunekos er en injektionsbehandling der modvirker rynket og slap
hud. Sunekos er et naturligt produkt som kan anvendes i øjenomgivelserne, hvor huden typisk
er meget tynd og løs. Sunekos
kan dog også anvendes til rynker
andre steder i ansigtet, på halsen og på hænderne. Sunekos
reducerer mørke rander og poser
under øjnene. Den løse og rynkede hud opstrammes indefra,
så huden fremstår mere frisk og
spændstig. Behandlingen gives
3 gange med 14 dages interval.
Efterfølgende kan behandlinger
gives enkeltvis ved behov.
Virkning
Sunekos er et unikt produkt,
sammensat af aminosyrer og
hyaluronsyre. Både aminosyrer
og hyaluronsyre er afgørende
faktorer for hudens spændstighed.

Hyaluronsyre findes naturligt
i hudens bindevæv og binder
næringsstoffer og fugt i huden.
Tilsætningen af aminosyrer giver
en positiv synergistisk effekt og er
med til at hudens celler iværksætter genopbygning. Sunekos regenererer således huden indefra og
igangsætter en proces, hvor der
dannes nyt kollagen og elastin.
Med alderen mister vi kollagen
og elastin, som er hudens skelet.
Når vi danner mere kollagen og
elastin vil huden ingen fremstå
mere fyldig og spændstig.
Effekt
Effekten indtræder gradvist og
typisk observeres forbedringer i
huden allerede efter den første
behandling. Omkring 6 uger efter
et behandlingsforløb, vil man
have opnået den fulde effekt.
Resultat er individuelt og afhænger

blandt andet af alder, rygning, soleksponering, levevis og din
generelle hudpleje. Effekten varer op til 6 måneder, hos nogle
lidt længere. Herefter kan genbehandling blive nødvendigt.
Hvem kan behandles med Sunekos
Alle hudtyper er egnede og behandlingen kan gennemføres året rundt.
Der er dog enkelte undtagelser, hvor behandling ikke kan udføres:

·
·
·

Du er under 18 år
Du er gravid eller ammende
Huden skal være intakt. Ved forkølelsessår kan forebyggende
behandling være nødvendig

Mulige
bivirkninger
Behandlingen giver sjældent bivirkninger. Dog kan man der ses:

·
·

Blå mærker der hvor nålen
er gået gennem huden.
Hævelse af hud i det
behandlede område.

Hvis du oplever tegn på infektion
(rødme, hævelse, ømhed)
skal du kontakte din behandler
hos Adeas.

For at forlænge og bevare resultatet
af dine dermatologiske og kosmetiske
behandlinger, anbefaler vi dig at
anvende gode virksomme produkter
til ansigtet, der er skræddersyet dine
behov. Hos Adeas anvender vi kun
nøje udvalgte, kliniske produkter.
Snak med din behandler omkring
hvilken pleje der passer til netop
din hud.

Selve
behandlingen
Konsultation
Minimum 48 timer inden behandlingen kan udføres, skal du til en
lovpligtig konsultation hos en kosmetisk sygeplejerske. Konsultationen er gratis og uforpligtende.
Her gennemgås behandlingen
nøje og du får råd og vejledning.
Du er velkommen til at tage en
ven eller et familiemedlem med
og du skal afsætte ca. 30 min
til konsultationen.
Inden behandling
Vi anbefaler at du holder pause
med visse former for smertestillende håndkøbsmedicin,
fiskeolie samt naturpræparater,
da disse nedsætter blodets evne
til at størkne. Ved at undgå disse
præparater et par dage inden
behandlingen, nedsætter du
risikoen for blå mærker, hævelser

og blødninger fra indstiksstederne. Vi anbefaler at du møder til
behandlingen uden makeup på
huden.
Behandling
Du skal afsætte ca. 30 minutter
til behandlingen.
Inden behandlingen optages der
kliniske foto. Disse anvendes internt i vores journalsystem og bliver kun anvendt på vores sociale
medier ved mundtligt og skriftligt
samtykke fra dig.

Efter behandling
Umiddelbart efter behandlingen kan der opstå let ømhed, rødme,
blå mærker eller hævelse. Dette er normale reaktioner og svinder
som regel efter få dage. Du vil i timerne efter behandlingen kunne
se og mærke små buler under huden, hvor du har fået Sunekos.
Dette svinder af sig selv i løbet af nogle timer.
Op til 4 timer efter din behandling må du ikke anvende makeup.
Undgå alkohol og fysisk træning det første døgn efter behandlingen.
Undgå kraftig temperaturpåvirkning i ugerne efter behandlingen
(både kulde og varme). Dette for at undgå øget tendens til
hævelse og rødme.
Du bliver altid tilbudt en kontrol tid efter din behandling.

Huden desinficeres grundigt og
eventuelle makeuprester fjernes.
Sygeplejersken indtegner de områder der skal behandles. Med en
ganske tynd nål injiceres en lille
mængde af de aktive ingredienser.

Vi glæder os til at hjælpe dig
og står altid klar til at svare
på spørgsmål.
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