Como está a minha
pele hoje?
Skin Analyser Digital
facial e corporal
Leitor de umidade, oleosidade e elasticidade da
pele com tecnologia de análise de impedância
bioelétrica.
Nova Versão 3.0 com Track Back

(Versão atualizada para uma leitura mais precisa)

SKN1501

Parabéns por adquirir o Skin Analyser Digital,
da SkinUp Beauty Devices.

Este instrumento utiliza a mais moderna tecnologia para a leitura dos níveis de umidade,
oleosidade e elasticidade da sua pele por meio de impedância bioelétrica. Trata-se de um
equipamento rápido, preciso e fácil de usar.
O Skin Analyser Digital possui 4 funções
simultâneas:
1. Medição da umidade da pele (em percentuais);
2. Medição da oleosidade da pele (em percentuais);
3. Indicação da qualidade da elasticidade da pele (ícones sinalizam se a pele está BOA ou
RUIM em relação à elasticidade);
4. Indicação do equilíbrio da pele e a relação entre sua umidade e oleosidade (por meio das
cores verde, amarela ou vermelha do visor). Quanto mais equilibrada, melhor será a aparência da pele.
8 razões para você utilizar o Skin Analyser Digital
1- A medicina moderna nos ensina que a água é a matéria básica da nossa pele. O equilíbrio
correto entre a água e o óleo são essenciais para uma pele jovem, bonita e saudável.
2- Para manter o equilíbrio da pele é preciso garantir que a umidade e a oleosidade estejam
sob controle. O Skin Analyser SKN1501 serve para ajudar no controle da saúde da pele, por
meio de um monitor preciso, portátil e muito fácil de usar.
3- O Skin Analyser SKN1501 pode ser usado no rosto e em todas as regiões do corpo.
4- O Skin Analyser SKN1501 é portátil, à base de pilhas e pode ser usado várias vezes ao dia.
Por exemplo, meça os níveis de óleo e água da sua pele antes e depois de um procedimento
estético para medir sua eficácia e conhecer os resultados em tempo real.
5- Este é um equipamento útil também para diabéticos ou pessoas com sintomas de ressecamento da pele que requerem cuidados especiais, como dermatites e psoríase.
6- O acompanhamento da saúde da sua pele permitirá o alívio dos sintomas da pele seca por
meio de um tratamento adequado. Também é indicado para pessoas que utilizam diuréticos
e que têm hipo e hipertireoidismo.

2

Instruções de uso
O Skin Analyser SKN1501 é um instrumento de fácil operação e poderosa performance. Possui um display intuitivo e é um equipamento de baixa manutenção e fácil higienização.
1- Remova a tampa traseira do compartimento das pilhas e insira as 2 pilhas nas posições
indicadas. Feche a tampa.
2- Remova a proteção da cabeça de leitura e limpe-a, suavemente, com um pano limpo e
seco ou com algodão.
3- Pressione o botão
para ligar o instrumento. A luz verde do display irá acender, ao som
de um toque. Os números do display ficarão piscando por poucos segundos.

LIGA / DESL.
Função Track Back

RESET

DISPLAY LCD
4- Após 2 toques seguidos e a paralização do display, o instrumento estará pronto para uso.
5- Imediatamente encoste o sensor que está na cabeça de leitura sobre a pele (na região a ser
medida) e pressione suavemente.

SENSOR

6- Após um toque, duas leituras aparecerão no visor. A leitura superior é o percentual de
umidade da pele e a leitura inferior é o percentual de oleosidade. A luz de fundo (que pode
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ser verde, amarela ou vermelha) indica a relação de equilíbrio entre a umidade e a
oleosidade. O rosto no canto inferior e superior direito do display indica a qualidade da
elasticidade da pele.
7- Para fazer nova leitura antes de desligar o instrumento, pressione o botão
instruções do item 5 em diante.

e siga as

8- Para desligar o instrumento, pressione a botão
ou aguarde que ele desligará
automaticamente após alguns segundos de inatividade.
Função track Back – Você poderá retornar e ver as 10 ultimas análises realizadas pressionando o botão ligar por 5 segundos, aparecerá a ultima leitura (leitura 1) depois pressione
rapidamente o mesmo botão para ver a leitura 2, pressione mais uma vez para ver a leitura 3
e assim por diante até a leitura 10.
Atenção! Em hipótese alguma molhe o Skin Analyser SKN1501.
Isso poderá danificar seu instrumento permanentemente.
Como encontrar o melhor produto para cada indivíduo?
Descubra o melhor produto para cada indivíduo por meio do teste de biocompatibilidade
de ativos, de forma simples e rápida, encantando ainda mais seus clientes com melhores
resultados em seus Protocolos.
Biocompatibilidade de ativos?
Aumente a performance das suas propostas de tratamentos, indicando o melhor produto
para cada indivíduo, por meio da técnica de “Biocompatibilidade”.
Como assim?
Sabemos que cada pessoa possui suas características biodinâmicas individuais e que cada
marca de produto, produto ou ativo possuem performances diferentes em cada tipo de pele,
Correto? Sim! Correto!
Por que?
Cada indivíduo possui uma biocompatibilidade diferente a cada ativo e base dos produtos.
Vamos lá, aos cinco passos que vão revolucionar seus atendimentos!
1- Marque quatro “lotes” da parte inferior do antebraço da cliente, conforme desenho ao
lado;
2- Meça os valores iniciais de hidratação e oleosidade em cada lote e anote os resultados.
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3- Aplique quatro produtos diferentes (um em cada lote) que você considera potências
produtos para o protocolo.
4- Aguarde de 5 a 10 minutos até total absorção dos produtos.
5- Tomar novas medições em 5 minutos após a aplicação.
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Observe que interessante!
Em uma das respostas dos 4 resultados, um deles teve melhor performance de hidratação
e menor grau de oleosidade simultaneamente. Parabéns! Você encontrou o produto com a
maior biocompatibilidade com esse indivíduo! O que lhe trará melhores resultados por meio
da assertividade da sua recomendação do produto correto para cada cliente, afinal atendimento personalizado agrega valor e a diferencia no mercado.
ATENÇÃO: leituras diferentes no mesmo local.
A tecnologia de bioimpedância analisa os fluidos encontrados na pele no instante da
análise. Ao pressionar o equipamento sobre a pele esta pressão movimenta os fluidos (agua
e óleo) existentes no local, fazendo o resultado variar de acordo com a pressão exercida.
Mantenha uma pressão suave e tente, com a pratica, fazer a mesma pressão sempre ao
realizar a análise para obter resultados precisos.
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O Skin Analyser Digital possui 3
funções simultâneas:
1 Medição da umidade
da pele (em %)

2 Medição da oleosidade
da pele (em %)

3 Indicação da elasticidade
da pele (ícones sinalizam
se a pele está BOA J ou
RUIM L

A maioria das peles está em desequilíbrio entre água e óleo, componentes principais para uma pele saudável e bonita.
Nosso equipamento chegou para oferecer o conhecimento destas informações,
para manutenção e acompanhamento dos resultados alcançados.

O que é impedância bioelétrica?

Impedância bioelétrica ou “bioimpedância” é um método não-invasivo, rápido e
seguro de análise dos compartimentos corporais, especialmente água e gordura.
Seu princípio é a passagem de corrente elétrica de baixíssima intensidade (500 a
800 µÄ) e de alta frequência (50 kHz) por um condutor, no caso o corpo humano. A
impedância é justamente a medida da resistência desse condutor à passagem da
corrente, desta maneira obtendo-se os resultados da análise.
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A iluminação do
display indica cada
condição da pele
Luz verde não significa que a pele está em
total equilíbrio, possui um desequilíbrio leve
ou precisa de um ajuste pequeno para voltar
a seu estado ideal nos níveis de umidade,
oleosidade e elasticidade, recomenda-se uso
de produtos para correção dos problemas e
acompanhamento das leituras para conhecer
os resultados alcançados.

Luz vermelha significa um alerta de que o
desequilíbrio da pele está acentuado e necessita de atenção urgente para a correção
dos problemas, recomenda-se uso de produtos para correção dos problemas e acompanhamento das leituras para conhecer os resultados alcançados.

Luz amarela significa que a pele está muito
equilibrada e saudável, não necessita de correções ou tomadas de decisão urgentes sobre a saúde da pele, recomenda-se uso de
produtos para manutenção e acompanhamento das leituras para conhecer os resultados alcançados.
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Tipos de pele
Níveis de Umidade e Oleosidade
Intervalo do percentual de água

Pele Oleosa

20%

Pele Seca

15%

Pele Mista

25%

Pele Normal

40%

Intervalo do percentual de óleo

30%
25%

34%
16%

60%
30%

40%

20%
60%

35%
16%

33%

Pele normal
Menos frequente dentre todos os tipos de pele, a pele normal tem textura
saudável e aveludada. Além disso, possui elasticidade ideal e produz gordura
natural em quantidade adequada. Normalmente, a pele normal apresenta um
aspecto rosado, com poros pequenos e pouco visíveis, e é pouco propensa ao
desenvolvimento de espinhas e manchas.
(fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia)

Níveis de Umidade e Oleosidade
Intervalo do percentual de água

Pele Normal

40%

Intervalo do percentual de óleo

60%

16%

33%

							
							
							
Parâmetros
A pele normal é a pele que possui equilíbrio ideal entre água, óleo e elasticidade. Reflete a pre-disposição genética os hábitos saudáveis e os cuidados com
a pele.
Recomendações
Manutenção dos hábitos saudáveis e tratamento da pele. Consulte seu dermatologista ou sua esteticista para obter os melhores resultados.
Acompanhamento
A análise deve ser repetida periodicamente para o acompanhamento dos resultados dos níveis de umidade e oleosidade da pele.
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Pele seca
A perda de água em excesso caracteriza a pele seca, que normalmente tem poros
poucos visíveis, pouca luminosidade e é mais propensa a descamação e vermelhidão.
A pele seca também pode apresentar maior tendência ao aparecimento de pequenas
rugas e fissuras. A pele seca pode ser causada por fatores genéticos e hormonais, e
também por condições ambientais, como o tempo frio ou seco, o vento e a radiação
ultravioleta. Banhos demorados e com água quente podem provocar ou contribuir
para o ressecamento da pele.
(fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia)

Níveis de Umidade e Oleosidade
Intervalo do percentual de água

Pele Seca

15%

25%

Intervalo do percentual de óleo

16%

30%

Parâmetros
A pele seca apresenta o nível de água abaixo do mínimo desejado e índices de oleosidade não tão elevados.
Recomendações
Ingerir mais água e aumentar a hidratação da pele com produtos para pele seca. Consulte seu dermatologista ou sua esteticista para obter os melhores resultados.
Acompanhamento
A análise deve ser repetida periodicamente para o acompanhamento dos resultados
dos níveis de umidade e oleosidade da pele.

Pele oleosa
A pele oleosa tem aspecto mais brilhante, úmido e espesso, por causa da produção
de sebo maior do que o normal. Além da herança genética, contribuem para a
oleosidade da pele fatores como alterações hormonais, excesso de sol, estresse
e uma dieta rica em alimentos com alto teor de gordura. A pele oleosa apresenta os
poros dilatados, e maior tendência à formação de acne, cravos e espinhas.
(fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia)
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Níveis de Umidade e Oleosidade
Intervalo do percentual de água

Pele Oleosa

20%

30%

Intervalo do percentual de óleo

34%

60%

Parâmetros
Nível de óleo muito acima do normal, com tendência de nível de água baixo.
Recomendações
Reduza o consumo de frituras e gorduras e utilize produtos para pele oleosa.
Consulte seu dermatologista ou sua esteticista para obter os melhores resultados.
Acompanhamento
A análise deve ser repetida periodicamente para o acompanhamento dos resultados dos níveis de umidade e oleosidade da pele.

Pele Mista
É o tipo de pele mais frequente, e apresenta aspecto oleoso e poros dilatados
na “zona T” (testa, nariz e queixo) e seco nas bochechas e extremidades. A pele
mista tem espessura mais fina, com tendência à descamação e ao surgimento
de rugas finas e precoces.
(Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia)

Níveis de Umidade e Oleosidade
Intervalo do percentual de água

Pele Mista

25%

Intervalo do percentual de óleo

40%

20%

35%

Parâmetros
A pele mista apresenta níveis diferentes de agua e óleo em regiões diferentes
da pele.
Recomendações
Consulte seu dermatologista ou sua esteticista para obter os melhores resultados.
Acompanhamento
A análise deve ser repetida periodicamente para o acompanhamento dos resultados dos níveis de umidade e oleosidade da pele.
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Tipos de pele

Pele Normal

Pele Seca

Pele Mista

Pele Oleosa

Níveis ideais para a pele
Valores entre:
Valores entre:

Valores entre:

Valores entre:
Valores entre:
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Visite nosso site e assista nossos vídeos,
esclareça suas dúvidas em
www.meuskinup.com.br
Entre em contato conosco:
sac@meuskinup.com.br
Siga-nos

Representante/Revendedor

