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Sannsynligvis den mest raffinerte måten å oppnå 
synlig vakker hud på.

Det revolusjonerende SQOOM-konseptet kombinerer ultralyd og 

iontoforese i én moderne og praktisk enhet. Denne kombinerte 

behandlingen har lenge vært tilgjengelig i salonger, men med SQOOM kan 

du nå oppleve den i fred og ro hjemme hos deg selv. Anti-aldringsgeler 

av høy kvalitet tilfører huden naturlig avledede næringsstoffer og fuktighet. 

Rynker og fine linjer kan reduseres merkbart. Du vil merke en umiddelbar 

forbedring i hudens utseende og følelse. SQOOM hjelper huden med å 

fornye seg, også problemhud.



6 7

SQOOM WORKS DEEP 
IN THE SKIN.

Den patenterte synkronteknologien gjør at store mengder fornyende aktive 

ingredienser kan transporteres dypt inn i huden. Et knappetrykk gjør at 

transduceren produserer én million skånsomme vibrasjoner per sekund, 

som trenger gjennom alle hudlagene og ned til lærhuden. I tillegg kan 

ultralydbølgene aktivere hudens egen produksjon av kollagen.
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SLIK FUNGERER 
SQOOM.

Du påfører bare de svært effektive 

xCential-gelene i ansiktet, på 

halsen, øvre del av brystet eller 

håndbaken

Transduceren produserer en 

million skånsomme vibrasjoner per 

sekund, som trenger gjennom alle 

hudlagene og ned til lærhuden. 

Dette gjør at hudkanalene og 

rommene mellom cellene åpner 

seg litt.

Ved synkronisert iontoforese med 

skiftende polaritet transporterer de 

store mengdene fornyende aktive 

ingredienser i xCential-gelene dypt 

inn i huden. Du kjenner ikke ultralyd 

og iontoforese. Du føler bare litt 

varme.

SQOOM hjelper huden med å 

fornye seg og stramme opp rynker. 

Etter noen få behandlinger kan 

du allerede se og føle resultatene: 

Huden ser strammere, glattere og 

mer ungdommelig ut.
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SQOOM EFFEKTEN

en gang 
I uken 
for synlig 
effekt

Furer/bekymringslinjer

Rynker i pannen

Kråketærrynker 
(periorbitale linjer)

Tåresekker/ringer rundt øynene

Nasolabiale linjer

Periorale linjer

Rynker på halsen

Aldring av huden skyldes at kroppens 

eget naturlige fuktighetsbevarende 

stoff, hyaluronsyre, gradvis reduseres. 

Det er hyaluronsyre som stabiliserer 

hudens kollagen- og elastiske fibrer og 

beskytter cellene mot frie radikaler. 

Opplev SQOOM-effekten med 

dens fysiske egenskaper og meget 

effektive ingredienser. Fragmenterte 

hyaluronsyrer med lav molekylvekt er 

en av hovedingrediensene i mange 

xCential-geler. 

SQOOM tilbyr løsninger for hudens 

ulike behov fra anti-aldring til 

problemhud. 

Rynker på øvre del av brystet

Håndbaken
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xCential
ORANGE SERIES

Gi huden din det den trenger.
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xCentialcleanser
Optimal fysisk dyprens som tilfører 

huden fuktighet og klargjør den for 

SQOOM-behandlingen. Panthenol 

og kamilleekstrakt har en lindrende 

og avslappende effekt på huden.

SQOOM 
CLEANSER OG H+. 
DRØMMETEAMET FOR 
ALLE HUDTYPER.

xCentialH+
Den innovative gelen H+ er fremstilt 

av hundre prosent hudvennlige, 

aktive ingredienser av naturlig 

opprinnelse, som gir synlig vakker 

og glatt hud. Hovedingrediensen 

i xCential H+ er hyaluronsyre – et 

velkjent fuktighetsbevarende stoff

Små hyaluronsyrepartikler med 

lav molekylvekt transporteres til 

de dypere hudlagene, hvor de 

etterfyller hulrom som dannes som 

følge av aldringsprosessen.
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SQOOM: 
BEHANDLINGENE 
SOM SKAPER 
SKJØNNHET
xCentialdeSpot
Denne blekegelen inneholder en 

unik kombinasjon av de aktive 

ingrediensene sulforafan og 

genistein.

Behandlingen kan lysne områder av 

huden og redusere pigmentflekker i 

en liposomal kombinasjon.

xCentialbooster
24-timers konsentrert 

fuktighetsbehandling. Frisk og 

fløyelsmyk hud med umiddelbar 

effekt. Dybden på rynkene 

reduseres allerede etter én 

behandling, og xCential booster har 

en 8 timers anti-rynkeeffekt.

xCentialacqua+
acqua+ er en spesielt beriket 

fuktighetsspray og brukes som et 

perfekt supplement til xCential-

gelene og de blå xCential-gelene. 

Sprayen kan brukes sammen med 

alle geler, og gjør behandlingen 

optimal ved å hindre at gelene 

tørker for raskt på huden. I 

tillegg tilfører den huden ekstra 

fuktighet med skånsomme aktive 

ingredienser.

Ved å bruke acqua+ går det med 

mindre verdifull gel per behandling, 

og gelene vil holde seg lenger på 

huden.

Et „must-have“ for xCential booster.



xCential
BLUE SERIES

Det innovative SQOOM-konseptet for 
hudproblemer og følsom hud.

xCentialAK
Uren, fet hud

Naturlig salisylsyreekstrakt 

fra barken på piletreet åpner 

blokkerte porer. Black cohosh 

har en regulerende effekt på 

talgproduksjonen i talgkjertlene.

xCentialPS
Tørr, flaket hud

Ekstrakt fra liposomale aktive 

ingredienser av boswelliasyre, 

magnolol, liposomale innkapslede, 

aktive ingredienser av lakris, 

ringblomstekstrakt, dekspantenol 

og ren kameliafrøolje.

xCentialNE
Tørr, irritert hud

Magnolol, dekspantenol, ekstrakt av 

kapersknopper og ren kameliafrøolje 

har en lindrende og fuktende effekt 

på huden.

xCentialOL
Spenninger i rygg og muskler

Effektivt liposomalt innkapslet 

boswellia serrata-ekstrakt løser opp 

spenninger og lindrer ubehag.

xCentialRO
Rødmusset og følsom hud

Magnolol og de aktive 

ingrediensene fra kapersknopper 

har en lindrende og ekstra følsom 

effekt på huden.

xCentialNA
Arr og strekkmerker

Bioaktive aminosyrer og naturlig 

tistelekstrakt bidrar til hudens egen 

reparasjonsprosess.
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SQOOMBLACKWHITE
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SQOOM M2 oppfyller de høyeste 

standarder med hensyn til design, kvalitet 

og teknologi. 

Du kan velge mellom i alt syv 

mikrodatastyrte programmer på 

SQOOM-enheten. Den patenterte 

synkronteknologien gjør at store mengder 

fornyende aktive ingredienser i xCential-

gelene kan transporteres dypt inn i huden. 

Høyeste kvalitetsstandard – utviklet i 

Tyskland.



SQOOM ER TESTET. 
TALLENE ER 
OVERBEVISENDE.

frisk og fløyelsmyk følelse

ungdommelig og strålende hud

tilfører huden fuktighet

porene har blitt merkbart mindre

glatter ut huden

strammer opp huden

SQOOM-EFFEKTEN er tydelig dokumentert 

gjennom en vitenskapelig gjennomført og 

kontrollert test. 

75 personer (i alderen 23 til 73 år) testet 

SQOOM i fem uker og ble deretter bedt om å 

evaluere resultatet.

22 2396%

97%

89%

75%

90% huden er jevnere

89%

84%

rynkene er betydelig mindre 
dype

71%

reduserer små rynker75%

produktet er lett å tåle97%

samlet tilfredshet90%



Et registrert varemerke for  

Schick Medical GmbH

Auf dem Wall 29

D-78628 Rottweil

Tel.: +49 (0) 741/174 124 0

Fax: +49 (0) 741/174 124 19

info@SQOOM.com

www.SQOOM.com

Hvis du vil vite mer om 
den vellykkede SQOOM-
effekten, kan du gå inn på    
www.SQOOM.no
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