
Medical Beauty Expertise  

MultiNeedling Pro

Cosmetica en geneeskunde komen dichter bij elkaar!  
Het innovatieve MultiNeedling Pro toestel is een com-
binatie van intensieve ultrasone dieptereiniging,met een uit-
erst effectieve, niet invasieve needling techniek. 

Het JEAN D’ARCEL ARCELMED behandelingsconcept, 
met verzorgende en uiterst krachtige, specifieke producten, 
gaande tot in de diepste huidlagen met uitstekende resultat-
en.

Reset de schoonheid van uw huid

Perfecte  

behandelings- 
resultaten 
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Overtuigende argumenten

 Compact, multifunctioneel apparaat

 Eenvoudig bedieningsmenu

 Aanraakgevoelige touchscreentechniek

 Ergometrische premium handstukken

 Needling-handstuk met schaalverdeling

  Mesopunten volgens EU-aanbeveling  
met max. 0,5 mm

 Gelijkmatige perforatie

 Pijnvrije behandeling

 Frequentie tot 150 impulsen per seconde

  Speciale ARCELMED®-producten zonder  
geur- en kleurstoffen en conserveermiddelen,  
PEG's, minerale olie, silicone

  Indrukwekkende resultaten met maximale  
veiligheid

  



Werkzame stoffen penetreren 
diep en gelijkmatig

Medical Beauty Expertise

MultiNeedling Pro zorgt  
met zijn innovatieve concept  

voor indrukwekkende resultaten.  
Het bijzondere voordeel zit hem  

in de optimale combinatie van  
verschillende technologieën,  

uiterst efficiënte werkwijzen en  
de bijzonder krachtige uitrusting  

van het apparaat. 

De combinatie van verschillende  
technologieën is bijzonder efficiënt:  
optimale voorbereiding van de huid  

met een laagfrequente, ultrasone  
Dermal-Peel-functie, precieze Micro-Needling  

en laagfrequente, ultrasone dieptewerking.  
Alle drie samen creëren ze nieuwe  

behandelingsperspectieven. 

Naast de beschreven hoge behandelingsefficiëntie  
biedt de MultiNeedling Pro een maximale veiligheid.  

Het innovatieve concept vormt de basis voor nog  
betere behandelingsresultaten in de cabine.

Compact. Functioneel. Precies.  

MultiNeedling 
Pro

Werkzame stoffen penetreren 
diep en gelijkmatig

Dermal-Peel-functie

Dieptewerking met laagfrequente 
ultrasone

Epidermis

De Micro-Lifting-behandeling van de huid 

De ideale voorbereiding van de huid
In de Dermal-Peel-functie worden moeilijk verwijderbare 
make-updeeltjes, hoornachtige huid, afgestorven huidcel-
len, lichte korstvorming en restanten van cosmetische pro-
ducten door specifieke trillingen van de laagfrequente ultra-
soongolven bijzonder grondig maar uiterst zacht verwijderd. 
Het opnamevermogen van de huid voor een geconcentreerde 
toevoer van werkzame stoffen door de daaropvolgende Mi-
cro-Lifting-behandeling wordt duidelijk vergroot.

Het MultiNeedling Pro System biedt dankzij de integratie van 
de Dermal-Repair en de Dermal Energy-functies aanvullen-
de behandelingsmogelijkheden, waarmee het zeer efficiënt 
aanvoeren van hydrofiele werkzame stoffen mogelijk is. 

Met de Dermal-Repair-functie is het mogelijk om ontste-
kingsremmende, regeneratieve en hydraterende werkzame 
stoffen in de huid in te brengen – vooral bij behandelingen van 
de gevoelige huid. 

Met de Dermal-Energy-functie zijn effectieve anti-aging-be-
handelingen voor revitalisering van de huid mogelijk. 

De beide functies zijn ideaal voor het naar binnen sluizen van  
de werkzame-stofsystemen van de JEAN D’ARCEL matrix- 
maskers (second skin collagen matrix of perfect skin  
algae matrix).

Dieptewerking  
met laagfrequente ultrasonegeluid

De behandeling is een milde, niet-invasieve cosmetische me-
thode en dient voor het kortstondig openen van de epiderma-
le barrière, zodat cosmetische preparaten optimaal in de huid 
kunnen penetreren. 

Door de gelijkmatige perforatie wordt de lichaamseigen syn-
these van elastine en collageen gestimuleerd. Deze handeling 
start een proces, dat eveneens bij verwondingen waar te ne-
men is. De cellen maken direct na de behandeling groeifacto-
ren vrij, die de productie van collageen, elastine en hyaluron-
zuur stimuleren. Gelijktijdig ontstaan voor een zeer korte tijd 
fijne microkanaaltjes, die geconcentreerde, werkzame stoffen 
beter opnemen.

Door de verbeterde doorbloeding van de huid ontstaat er bo-
vendien een betere toevoer van voedingsstoffen en een ver-
beterd huidbeeld. De huid oogt stabieler, de grootte van de 
poriën neemt af, het esthetische uiterlijk van de teint wordt 
duidelijk beter.

De regelmatige behandeling helpt de huid om zichzelf te her-
stellen – met een snel zichtbaar effect. Het behandelingscon-
cept met de JEAN D’ARCEL ARCELMED®-producten biedt 
uitstekende resultaten bij:

 diepe rimpels

 verlies aan spankracht en elasticiteit

 vaal huidbeeld

 onregelmatig huidbeeld

 sterke mimiekrimpels

 verzwakte contouren

 grove poriën

 littekens van acne 



Resultaten


