
SKIN PEN
Mezoterapia Mikroigłowa

 
• 6 poziomów prędkości 
• regulacja głębokości 
• niemiecka technologia
• igły medycznej jakości

t e c h n o l o g y



Jest jednym z najbardziej zaawansowanych auto-
matycznych urządzeń frakcjonujących na mikro-
igły, wyposażonym w silnik (technologii niemieckiej) 
oraz w regulację długości igły. Wykorzystując tech-
nologię Automatycznych Pionowych Igieł, SKIN 
PEN penetruje skórę bez wysiłku i skutecznie po-
wodując powstanie licznych mikrokanalików w 
przeciągu kilku sekund. Zabieg z mikroigłami jest 
skutecznie wykorzystywany w przypadku cienkich 
linii zmarszczek, zmarszczek głębokich, rozstępów, 
blizn potrądzikowych oraz przy zabiegach stoso-

wanych przy nadmiernym wypadaniu włosów. 
SKIN PEN może być stosowany na wszystkie ro-
dzaje skóry.

Automatyczna Mikronizacja powoduje powsta-
nie milionów mikrokanałów, głęboko w warstwie 
naskórka, które znacząco wspomagają transport 
transnaskórkowy aktywnych substancji miejsco-
wych.   

Na podstawie głębokości perforacji mikroigeł za-
bieg może dotyczyć NASKÓRKA lub SKÓRY. 

Mikronakłuwanie z wykorzystaniem SKIN PEN Natinuel:

• Redukcja cienkich linii oraz zmarszczek

• Poprawa stanu blizn potrądzikowych

• Poprawa stanu rozstępów

• Poprawa rozszerzonych porów

• Poprawa jędrności i elastyczności skóry

ZALETY:

SKIN PEN Natinuel
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Technologia i nauka gwarancją rezultatów



NORMALIZE SKIN CR - bio- stymulacja skóry
RESTRUCTURE SKIN LIFT - bio- odbudowa skóry
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Nazwa produktu: 
 
Nazwa modelu:
Zasilacz:
Waga:
Wymiary: 

Zmechanizowane automatycznie na-
kłówające urządzenie do mezoterapii. 
Skin Pen Natinuel
5 V, 1000 mA
Korpus 62 g
126*23 (mm)

Opakowanie zawiera: 

Urządzenie główne: 

Akumulator: 

Zasilacz: 

Ładowarka:

Kartridże: 

Instrukcja: 

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

2szt. 12 igieł ze stali chirurgicznej 316L 

1 szt.

SPECYFIKACJA:

Poziomy prędkości:

Poziom 1 3000 RPM

Poziom 2 5000 RPM

Poziom 3  7000 RPM

Poziom 4 8500 RPM

Poziom 5 10000 RPM

Poziom 6 12000 RPM

Przycisk do regulowania 
poziomów prędkości


