
Microneedling - nyhet på Art 36! 
 
Nu kan vi äntligen erbjuda microneedling på salongen. Den här behandlingen är fantastiskt effektiv i 
behandlingen av våra vanliga hudproblem.  
 
 

Varför gör man microneedling? 
 
Hudföryngring ansikte och händer  
Uppstramning 
Stora porer 
Vid acne och acneärr 
Behandling av pigmentfläckar, melasma och vitiligo 
För ökad kollagenproduktion 
Fuktboost 
Lysterhöjande 
Milier 
Hudbristningar 
 
 

När ska man inte göra en behandling med microneedling? 
 
Behandlingen kan normalt sett utföras på alla hudtyper, även känslig. Men vid dessa tillstånd ska 
man INTE göra microneedling: 
 
Receptbelagd acnemedicin, t ex Roacutan, tetracyklin 
Blodförtunnande läkemedel 
Omega 3, Treo, Ipren (ej samma dag eller dagen innan behandling) 
Öppna sår på huden 
Om man har genomgått strålbehandling det senaste året 
Vid dålig sårläkning eller upphöjda ärr (hypertrofi) 
Graviditet/amning 
Väldigt solkänslig hud 
Mörk hy (hudtyp 5 och 6) 
Hormonrubbningar 
Psoriasis 
Blödarsjuka 
 
 

Hur går behandlingen till? 
 
Efter noggrann rengöring bearbetas huden med en elektronisk micropenna där en liten mängd små 
fina nålar applicerats. Nålarna skapar små mikrokanaler ner i huden, bryter ned de gamla 
kollagentrådarna och stimulerar produktionen av nytt kollagen och elastin. Resultatet blir en hud 
som är mjukare, fastare och jämnare. Under behandlingen väljer vi lämplig fuktbooster som lätt kan 
tränga ned i huden med hjälp av nålarna. Upplevelsen under behandling är väldigt olika, allt från 
kittlande till mer svidande och lite brännande.  
 
 



Hur ser man ut direkt efter en behandling? 
 
Huden blir normalt sett röd och kan även bli lite svullen. Torrhet och lite klåda kan ev förekomma. 
Rodnaden försvinner efter 12-48 timmar. Under behandling kan man ev blöda lite men detta slutar 
snabbt. Vi avslutar alltid behandlingen med en lugnande ansiktsmask och lämpligt fuktserum samt 
fuktcreme med högt solskydd. 
 

Att tänka på efter microneedling: 
 
Under de närmaste 48 timmarna efter en behandling ska man undvika solning, bastu, varma bad, 
tatuering, brun-utan-sol, hård träning samt andra hudvårdsbehandlingar. 
 
Undvik make-up och rengöring samma dag.  
 
 

Hur många behandlingar behövs? 
 
En microneedling kan man göra antingen som en engångsbehandling för att få en uppfräschning, 
men vi rekommenderar en kur på 3-5 behandlingar för ett bättre resultat. Man brukar kunna se 
resultat efter ca 7 dagar, men processen av hudförnyelse pågår under flera veckor och upp till ett par 
månader efter en behandling. Vi rekommenderar 4-6 veckor mellan varje behandling. 
 
 

ERBJUDANDE  
 
Ordinarie pris på microneedling är 1995 kr. 
Vårt erbjudande: 
Boka 1-5 behandlingar för 1495 kr/behandling 
 
Erbjudandet gäller under 2018 
 
För frågor eller mer info, ring eller maila Helene eller Joanna. Boka tid går även att göra on-line via 
hemsidan art36.se 
 
Välkomna till oss på salong Art 36! 
 
 
 
 


