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Den mest elegante måde at opnå synligt smukkere 
hud på.

Det revolutionerende koncept SQOOM kombinerer ultralyd og iontoforese 

i et stilfuldt og handy apparat. Denne kombination har længe været en 

populær behandling på professionelle skønhedsklinikker, men takket være 

SQOOM kan du nu få den hjemme hos dig selv. Dybdevirkende antiage-

geler tilfører huden naturligt udvundne næringsstoffer og fugt. Rynker 

og fine linjer mindskes synligt. Du vil med det samme både kunne se og 

mærke, at din hud ser smukkere ud og føles blødere. SQOOM hjælper 

huden med at genopbygge sig selv, også problemhud.
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SQOOM WORKS DEEP 
IN THE SKIN.

Den patenterede synkronteknologi gør det muligt at transportere store 

mængder genopbyggende, aktive ingredienser dybt ned i huden. Ved et 

tryk på en knap producerer transduceren en million blide vibrationer pr. 

sekund, som trænger gennem alle hudens lag, helt ned i læderhuden. 

Endvidere kan de ultrasoniske bølger aktivere hudens egen produktion af 

kollagen.
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SÅDAN FUNGERER 
SQOOM.

Kom den højeffektive xCential-gel 

på huden i ansigtet, eller på halsen, 

dekolletagen eller håndryggen.

Transduceren producerer en million 

blide vibrationer pr. sekund, som 

gennemtrænger alle hudens lag, 

helt ned i læderhuden. Det får 

hudens porer og vævet mellem 

cellerne til at åbne sig kortvarigt.

Ved synkroniseret iontoforese med 

skiftende polaritet transporteres de 

store mængder genopbyggende, 

aktive ingredienser i xCential-

gelerne dybt ned i huden. Ultralyd 

og iontoforese kan ikke mærkes. 

Du vil højst føle en smule varme.

SQOOM hjælper huden med at 

genopbygge sine reserver og får 

rynker til at syne mindre. Allerede 

efter få behandlinger vil du kunne 

se og føle, at din hud bliver fastere 

og blødere, og at den får en mere 

ungdommelig glød.
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SQOOM EFFEKTEN

en gang 
om ugen 
for synligt 
effekt

Rynker/furer i panden

Rynker mellem øjnene/
bekymringsrynker

Smilerynker 
(periorbitale linjer)

Poser/mørke rande under øjnene 

(circumorbitale rande)

Furer omkring næsen                

(nasolabiale linjer)

Linjer omkring munden                

(periorale linjer)

Rynker på halsen

Hudens aldring er et resultat af, at 

kroppen gradvist mister sin egen 

naturlige fugtgiver, hyaluronsyre. Det 

er hyaluronsyre, der stabiliserer de 

elastiske og kollagene fibre i huden, 

og som beskytter cellerne mod de frie 

radikaler. 

Oplev SQOOM-effekten med 

kombinationen af fysisk stimulering og 

højeffektive ingredienser. Fragmenteret 

hyaluronsyre med lav molekylær vægt 

er en af de primære ingredienser i 

mange af xCential-gelerne. 

SQOOM tilbyder løsninger til en række 

forskellige hudtyper, fra den aldrende 

hud til problemhud.

Rynker på dekolletagen

Håndryggen
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xCential
ORANGE SERIES

Giv din hud det, den har brug for.
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xCentialcleanser
Optimal, fysisk dybderensende 

proces, der tilfører huden fugt og 

forbereder den til behandlingen 

med SQOOM. Panthenol og 

kamilleekstrakt har en blødgørende 

og afslappende effekt på huden.

SQOOM CLEANSER 
OG H+. DREAM-
TEAMET TIL ALLE 
HUDTYPER.

xCentialH+
Den innovative H+ gel er fremstillet 

af aktive, naturlige og hudvenlige 

ingredienser for en synligt smuk og 

blød hud. Den primære ingrediens i 

xCential H+ er hyaluron, som er en 

velrenommeret fugtgiver.

Små hyaluronsyrepartikler med 

lav molekylær vægt transporteres 

ned i de dybere hudlag, hvor de 

genopfylder de lagre, der tømmes 

som følge af aldringsprocessen.
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SQOOM: 
BEHANDLINGER, DER 
SKABER SKØNHED.

xCentialdeSpot
Denne lysnende gel indeholder 

en unik kombination af de aktive 

ingredienser sulforafan og genistein.

Gelen transporteres ind i huden 

ved hjælp af liposomer og kan 

lysne hudområder og reducere 

alderspletter.

xCentialbooster
24 timers koncentreret fugttilførsel. 

Strålende klar og fløjlsblød hud med 

omgående effekt. Rynkernes dybde 

mindskes efter en enkelt påføring, 

og xCential booster har en 8 timers 

anti-rynkeeffekt.

xCentialacqua+
acqua+, en særligt beriget 

fugtspray, der er ideel som 

supplement til xCential-gelerne 

og xCential blue-gelerne. Den kan 

anvendes sammen med alle gelerne 

og optimerer behandlingen ved at 

forhindre, at de tørrer for hurtigt ind 

på huden. Derudover tilfører den 

huden ekstra fugt med milde, aktive 

ingredienser.

Ved at bruge acqua+ kan du 

nøjes med at bruge mindre af den 

dyrebare gel pr. behandling, og 

gelerne holder længere på din hud.

Et „must-have“ sammen med 

xCential booster.



xCential
BLUE SERIES

Det innovative SQOOM-koncept til 
hudproblemer og sart hud.

xCentialAK
Uren, fedtet hud

Naturlig salicylsyre udvundet af 

piletræets bark åbner tilstoppede 

porer. Sølvlys har en regulerende 

effekt på talgproduktionen i hudens 

fedtkirtler.

xCentialPS
Tør, skællende hud

Udvundet af liposomaktive 

ingredienser i boswelliasyre, 

magnolol, liposomindkapslede 

aktive ingredienser fra lakrids, 

morgenfrueekstrakt, D-panthenol 

og ren kameliafrøolie.

xCentialNE
Tør, irriteret hud

Magnolol, D-panthenol, ekstrakt af 

kapersspirer og ren kameliafrøolie 

har en blødgørende og fugtgivende 

effekt.

xCentialOL
Ryg- og muskelspændinger

Effektivt ekstrakt af boswellia 

serrata indkapslet i liposomer lindrer 

spændinger og fjerner ubehag.

xCentialRO
Rødmende og sart hud

Magnolol og aktive ingredienser fra 

kapersknopper har en blødgørende 

og ekstra beroligende virkning på 

sart hud.

xCentialNA
Ar og strækmærker

Bioaktive aminosyrer og naturlig 

ekstrakt af onopordum acanthium 

hjælper huden i dens egen 

reparationsproces.
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SQOOMBLACKWHITE
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SQOOM M2 opfylder de højeste 

standarder for design, kvalitet og 

teknologi. 

SQOOM-apparatet giver mulighed for 

at vælge mellem syv mikrocomputer-

kontrollerede programmer. Den 

patenterede synkronteknologi gør det 

muligt at transportere store mængder 

genopbyggende, aktive ingredienser i 

xCential-gelerne dybt ned i huden. 

Opfylder de højeste standarder for kvalitet 

– udviklet i Tyskland.



SQOOM ER BLEVET 
TESTET. 
TALLENE ER 
OVERBEVISENDE.

frisk og fløjlsblød fornemmelse

ungdommelig og klar glød

fugter huden

porerne er blevet synligt mindre

blødgør huden

Resultaterne af en videnskabeligt gennemført 

og kontrolleret test har klart dokumenteret 

SQOOM-EFFEKTEN. 

75 personer (mellem 23 og 73 år) testede 

effektiviteten af SQOOM i fem uger, hvorefter 

de blev spurgt om deres personlige vurdering.

22 2396%

97%

89%

75%

90% huden er blevet mere ensartet

89%

84%

dybden af rynkerne er blevet 
betydeligt mindre

71%

reducerer små rynker75%

produktet tåles godt97%

generelt tilfreds90%

opstrammer huden



Registreret varemærke, som tilhører 

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 vide mere om 
den fantastiske effekt ved 
SQOOM, besøg 
www.SQOOM.dk
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