
VIKTIG INFORMATION

Vänligen läs igenom och följa
instruktionerna strikt !

 

BB Glow



 

Vad är BB Glow Treatment?
 

    Behandling med BB serum från ledande sydkoreansk

tillverkare. BB Glow Treatment är en teknik som kallas

Microneedling vilket innebär man använder många små

Nano-nålar för att levereras var BB serum, BB kräm

och C vitamin in i huden, som ger en omedelbar och

gradvis effekt av strålande och jämnare hudton på

ansikte och runt ögonen. Den hjälper även till att

Minska fräknar, mörka fläckar inklusive rodnad orsakad

av akne samt återfuktar huden, dra åt porer och släta

ut rynkor. Tjejerna som har problem med ojämn hudton

kom�er att älskar. Passar  för alla åldrar. 

 



Hjälper till att bleka huden 

 Hjälper till att minska melasma, fräknar, mörka fläckar

under ögonen, mörka ringar och rodnad som orsakad av

akne. 

Hjälper till att få bort döda celler och huden

absorberar kräm lättare 

Huden bilda nya collagent 

Hjälper till att får jämnare hudton

Vad hjälper BB Glow Treatment med ?

 



VAD BÖR MAN GÖRA EFTER BB GLOW

TREATMENT?

UNDVIKER VATTEN PÅ ANSIKTER UNDER 24 TIMMAR ELLER EN DAG.

UNDVIKER SMINK UNDER 24 TIMMAR. 

UNDVIKER HÅRD TRÄNING MINST EN VECKA. 

UNDVIKER HIFU IPL OCH LASER MED HÖG VÄRME. 

UNDVIKER STARKA SOLLJUS OCH INTE TRÄNA UTE I SOLEN.

TAR SOLKRÄM MED HÖG SPF. 

UNDVIKER HUD SKRUBB ELLER KRÄM SOM HJÄLPER TILL ATT FÅ

BORT DÖDA CELLER. 

UNDVIKER BADA OCH SITTA I BASTU. 

INTE SKRAPAR ELLER PETA OM HUDEN FLAGNAR. 

TAR MOISTURISING KRÄM OFTA SÅ HUDEN INTE BLI TORR. 
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BB Glow håller fast ungefär 1-2 månader

beror därmed på vad man har för typ av

hud. Om man vill att den ska hålla längre

rekom�endera vi att göra det 2-5

gånger utan avbrott, alltså en gång om

månad. Eftersom den ska sitta länge,

men man bör inte göra för ofta så

huden inte blir torr eller känslig för ljus.

Hur länge håller BB Glow Treatment ?
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  BB Glow orsakar inte igentäppta porer eller

pormaskar eller mer finnar. BB Glow Treatment är

silikonfri och små de kan inte orsakar täppa porer

eller akne. För de som har mycket finnar och

pormaskar rekom�endera inte denna behandlingen. BB

Glow kan inte få bort svett eller vatten och BB Glow

räknar också som hudvård och hud behandling. Om

någon fråga mig om BB glow behandling är bra eller

ej, svaret är ja ! men allt beror på person till person,

måste kolla upp om det passa just dig.
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Nackdelar med BB Glow

Treatment

Rodnad på huden och kan svida

Måste undvika solljus för att
huden blir känslig

Passar inte för de som har
mycket finnar


