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ENPIT_______________SUPLUS
ELEKTROPORATIE- & NAALDSYSTEEM

Utsukusy brengt een nieuw toestel op de markt op basis van 
innovatieve technologie

 die micronaalden en elektroporatie combineert om op 
doeltreffende wijze 

actieve stoffen in de huid te brengen 

Lokale aanbrenging van actieve 
stoffen: Maximale diepte: 20 μm

 --------------------------------------------
Aanbrenging van actieve stoffen 
met micronaalden: 

Maximale diepte: 60 μm 

 --------------------------------------------
- Aanbrenging van actieve stoffen 
met elektroporatie: 

Maximale diepte: 60 μm 

 --------------------------------------------
-Aanbrenging van actieve stoffen 
met micronaalden + 
elektroporatie: 

Maximale diepte: 100 μm

Door de combinatie van elektroporatie en micronaalden 
kan een grotere waaier van belangrijke actieve stoffen 
met een laag tot hoog moleculair gewicht worden 
aangebracht.

RESULTATEN

• Verjonging en ontspanning van de gezichtshuid. 
• Volledig natuurlijke resultaten zonder kunstmatige 
ingreep. 
• Resultaten zichtbaar na elke nieuwe sessie. 
• Huidverbetering: gehydrateerd en verkwikt. 
• Egale huidskleur. 
• Herstructureert, verdicht en verstevigt de huid. 
• De huid wordt weer soepel en glad. 
• Deze intensieve behandeling bestrijdt de tekenen van 
vroegtijdige veroudering.
 

Dankzij de effecten van elektroporatie kan er met een 
kortere naald worden gewerkt om nog steeds uitstekende 
resultaten te verkrijgen.

De resultaten zijn 24 uur na de aanbrenging al zichtbaar.

9 ELEKTRODEN + WEGWERPBARE 
NAALDKOP

CONTROLEKNOP: 
Hiermee kies je de diepte van de 
naald tussen 0,0 en 2,0 mm

LCD-SCHERM om gemakkelijk het 
menu met achtergrondverlichting te 
bedienen

SNELHEID: drie niveaus 4.000 / 
4.500 / 5.000 tpm

ELEKTROPORATIE: 5 niveaus

TIJD: timer tot 30 minuten

100 μm

60 μm

Wat is ELEKTROPORATIE?

Elektroporatie, of elektropermeabilisatie, is een techniek uit 
de microbiologie waarbij er een elektrisch veld wordt 
aangelegd op de cellen. Hierdoor neemt de permeabiliteit 
van het celmembraan toe zodat chemische stoffen, 
medicijnen en cosmetica in de huid kunnen doordringen.
Dankzij dit proces kunnen actieve stoffen uit serums van 
Utsukusy in de huid doordringen en sneller resultaten 
opleveren.

Als we het elektroporatiesysteem kunnen combineren met 
het gelijktijdige gebruik van micronaalden, wordt het 
weefsel bovendien nog meer gestimuleerd. Dit zet niet 
alleen de absorptiekanalen open, maar ondersteunt ook de 
fibroblast bij de productie van collageen en elastine.

Het micronaaldsysteem zet automatisch duizenden 
microkanalen open waardoor actieve stoffen beter in de 
huid doordringen.

De korte elektromagnetische pulsen helpen om de 
microkanalen op het celmembraan tijdelijk open te zetten. 
Hierdoor kunnen de actieve stoffen van cosmetica beter en 
dieper in de huid doordringen, en is er sneller zichtbaar 
resultaat.



PROFESSIONELE BEHANDELING 

PLASMA SKIN·EGF3

1e stap: HUID KLAARMAKEN

GLYCO–FERULAZUUR 

CHEMISCHE PEELING 

2% FERULAZUUR
Antioxidant van plantaardige oorsprong die uit braambessen en 
olijven kan worden gehaald.

Het ferulazuur stelt de huid in staat om degeneratie tegen te 
gaan en om proteïnen en essentiële moleculen langer in stand 
te houden zonder dat de kwaliteit ervan achteruitgaat.

Daarnaast houdt het straling tegen waardoor dehydratatie van 
de huid wordt voorkomen. Hierdoor wordt de werking 
verbeterd. Het versterkt ook de productie van collageen en 
elastine die de huid er glad, zacht en gezond doen uitzien.

5% GLYCOLZUUR: 
Het glycolzuur werkt op de hoornlaag en wordt in de binnenste 
lagen van de huid opgenomen. Het helpt de hoornlaag dunner 
te maken en verbetert tegelijk de soepelheid van het 
huidoppervlak.
Beide zuren hebben een exfoliërende werking op de huid, zodat 
overmatige afscheiding van talg en andere onzuiverheden die 
schadelijk zijn voor de gezondheid van de huid wordt 
tegengegaan.

INDICATIES: 

• Professioneel gebruik. 
• Voorbereiding van de huid voor een maximale 
doeltreffendheid van de epidermale groeifactoren. 
• Voor alle huidtypes, ook gevoelige huid. 

PRESENTATIE: 

• 60 ml
• Inclusief Prepeel en Postpeel 150 ml 

Voorkomt afscheiding van talg en 
andere onzuiverheden die 

schadelijk zijn voor de gezondheid 
van de huid

GEBRUIKSWIJZE: 

• Breng met een gaasje Prepeel aan op gezicht, hals en decolleté. 
• Breng daarna met een platte kwast GLYCOL-FERULAZUUR aan. Laat dit 4 tot 8 

minuten inwerken. 
• Verwijder vervolgens het overtollige zuur met een droog gaasje en breng Postpeel 

aan. 
• Laat de Postpeel 1 tot 4 minuten inwerken. 
• Spoel tot slot met water. 



PROFESSIONELE BEHANDELING 2e stap: HUIDBEHANDELING

GROEIFACTOREN zijn proteïnen die van nature de communicatie (signalen) tussen huidcellen bewerkstelligen. Zij activeren 
de cellen zodat de celregeneratie en -verjonging wordt bevorderd. Plantaardige cellen worden omgevormd tot 
‘biofabrieken’ die menselijke groeifactoren produceren met identieke regeneratieve eigenschappen als de groeifactoren die 
van nature door de huid worden geproduceerd. Dankzij een efficiënt zuiveringsproces worden de groeifactoren van 
uitstekende kwaliteit en met een hoge zuiverheidsgraad (hoger dan 95 %) onttrokken.

_________________________________________________________________________________________________________

PLASMA SKIN·EGF3 SERUMS 
Professionele kit bevat: 

• 3 x 5 ml Blood Skin EGF Serum 
• 3 x 5 ml Plasma Skin EGF Serum 
• 2 spuiten van 5 ml 
• 1 spuitconnector om de serums te mengen. 

GEBRUIKSWIJZE:

• Meng 1 ml van elk serum met behulp van de spuiten en 
connector 
• Breng het verkregen mengsel aan op de te behandelen zone 
met virtuele mesotherapie, Enpitsu Derma Pen of Enpitsu Plus 

BLOOD SKIN·EGF________________________

Belangrijkste actieve stof: TGF 
beta2: is een collageenbooster en 
antirimpelmiddel dat vroegtijdige 

huidveroudering (photoaging) 
voorkomt. Het is een 

antiverouderingsmiddel op 
celniveau dat de huid beschermt 

tegen schade als gevolg van uv-
stralen, stress en verontreiniging.

Belangrijkste actieve stof: TGF beta2: is een 
collageenbooster en antirimpelmiddel dat vroegtijdige 
huidveroudering (photoaging) voorkomt. Het is een 
antiverouderingsmiddel op celniveau dat de huid beschermt 
tegen schade als gevolg van uv-stralen, stress en 
verontreiniging.

Stimuleert de synthese van proteïnen waaruit de 
extracellulaire matrix bestaat (een georganiseerd en goed 
gestructureerd netwerk van polysacchariden en proteïnen. 
Onder invloed van het verouderingsproces en externe 
factoren zoals zonnestralen gaat de kwaliteit van dit netwerk 
achteruit, waardoor er rimpels en wallen ontstaan).

AANBRENGWIJZE: Enpitsu Derma Pen of Enpitsu Plus

Presentatie: 5 ml

PLASMA SKIN·________________________EGF

Cosmetische oplossing die is 
ontwikkeld om de cellen te 
regenereren, de structuur van 
het bindweefsel te versterken en 
de huidkwaliteit en -textuur te 
verbeteren.

Belangrijkste actieve stof: Multieffect 3R: verjongende, 
celherstellende en regenererende werking. Sterke 
regenererende eigenschappen. 

Deze stof werkt als een vermenigvuldiger van fibroblasten 
die de regeneratie van de huid bevorderen, helpen om 
kleine littekens en sporen van acne sneller te herstellen, en 
de vorming van expressielijntjes tegengaan. Verbetert de 
dikte en verdedigingsmechanismen van de huid.

AANBRENGWIJZE: Enpitsu Derma Pen of Enpitsu Plus

Presentatie: 5 ml



PLASMA SKIN·CREAM

Crème met epidermale groeifactoren ontwikkeld voor 
celregeneratie en een globale en diepgaande 

antiverouderingswerking

BELANGRIJKSTE ACTIEVE STOFFEN: 

EPITENSIVE: Een globaal antiverouderingsmiddel. Verbetert de 
soepelheid, stevigheid, hydratatie en celcohesie. 

SYNAKE: Botoxachtige WERKING

CHIA-OLIE: Verzacht jeukende reacties. Verlicht roodheid en 
irritatie. Zorgt voor een uitzonderlijke hydratatie. Herstelt de 
huidbarrière.
 
NIACINAMIDE: Stimuleert de synthese van collageen, verzacht 
vlekjes en voorkomt de vorming van nieuwe vlekjes.

SOFT FOCUS AGENT: Werkt door de reflectie van licht op 
rimpels, waardoor er een optisch effect ontstaat dat ze aan het 
zicht onttrekt.

Presentatie: 100 ml

INTENSIEVE BEHANDELING
8 SESSIES IN DE CABINE + KIT VOOR DAGELIJKSE 
THUISVERZORGING, op basis van PLASMA SKIN•EGF3 + 
ENPITSU PLUS met elektroporatie

Voor

Na 8 sessies

PROFESSIONELE BEHANDELING 

VERZACHTEND MASKER

Cosmetische oplossing met een verzachtende en 
regenererende werking voor een perfect gezonde 

huid.

BELANGRIJKSTE ACTIEVE STOFFEN: 

2 % CLR Collageen, sterk vochtinbrengend en vermindert 
huidirritatie.
1 % Dermasooth, een bijzonder kalmerende en 
irritatiewerende plantaardige stof.
 
Presentatie: doos 10 x 10 ml



ENPITSU PLUS & PLASMA SKIN EGF3

MICRONAALDEN-ELEKTROPORATIE

EPIDERMALE GROEIFACTOR

KIT BEVAT: 

• 1 Enpitsu Plus 
• 20 naaldkoppen 
• 4 x 5 ml Blood Skin EGF serum 
• 4 x 5 ml Plasma Skin EGF serum 
• 20 x 10 ml Verzachtende 
maskerstrips 
• 1 x 100 ml PLASMA·SKIN 
Cream

PROFESSIONELE KITS 

PLASMA SKIN EGF3 
EPIDERMALE GROEIFACTOR
KIT BEVAT: 
•  Crème 100 ml 
• 3 x 5 ml Blood Skin EGF serum 
• 3 x 5 ml Plasma Skin EGF serum 
• 2 x 5 ml spuiten 
• 1 spuitconnector om serums te 

mengen 
• 20 x 10 ml Verzachtende 

maskerstrips 



EGF ________________________SERUM

Serum met epidermale groeifactoren ontworpen voor een 
globale en diepgaande antiverouderingswerking 

BELANGRIJKSTE ACTIEVE STOFFEN: 

EPITENSIVE: Een globaal antiverouderingsmiddel. Verbetert de 
soepelheid, stevigheid, hydratatie en celcohesie. 

SYNAKE: Botoxachtige WERKING

CHIA-OLIE: Verzacht jeukende reacties. Verlicht roodheid en 
irritatie. Zorgt voor een uitzonderlijke hydratatie. Herstelt de 
huidbarrière.

ALOË, COLLAGEEN en GLUCERINE

Presentatie: 35 ml

GEBRUIKSWIJZE: (dag en nacht)
Breng het serum zoals gebruikelijk aan op gezicht, hals en 
decolleté na verwijdering van alle make-up.

EGF·KIT

COSMETISCHE OPLOSSING MET REGENERATIEVE, 
VULLENDE EN VERSTEVIGENDE WERKING VOOR EEN 

PERFECT GEZONDE HUID.

EGF ________________________CREAM

Crème met epidermale groeifactoren ontwikkeld voor 
celregeneratie en een globale en diepgaande 

antiverouderingswerking 

BELANGRIJKSTE ACTIEVE STOFFEN: 

EPITENSIVE: Een globaal antiverouderingsmiddel. Verbetert de 
soepelheid, stevigheid, hydratatie en celcohesie. 

SYNAKE: Botoxachtige WERKING

CHIA-OLIE: Verzacht jeukende reacties. Verlicht roodheid en 
irritatie. Zorgt voor een uitzonderlijke hydratatie. Herstelt de 
huidbarrière.
 
NIACINAMIDE: Stimuleert de synthese van collageen, verzacht 
vlekjes en voorkomt de vorming van nieuwe vlekjes.

SOFT FOCUS AGENT: Werkt door de reflectie van licht op 
rimpels, waardoor er een optisch effect ontstaat dat ze aan het 
zicht onttrekt.

Presentatie: 50 ml

GEBRUIKSWIJZE: (dag en nacht)
Breng het serum zoals gebruikelijk aan op gezicht, hals en 
decolleté na verwijdering van alle make-up. Breng daarna de 
crème aan en masseer deze in.

KIT VOOR DAGELIJKSE 
THUISVERZORGING

DE BESTE RESULTATEN: 
Het is niet alleen belangrijk om het protocol in de cabine na 
te leven, maar ook om de gebruiker de juiste instructies te 
geven om de huid tussen de behandelingen te verzorgen. 
De EGF Kit is ontwikkeld om de huid tussen behandelingen 
en na de laatste behandeling te helpen herstellen en 
verbeteren.



PLASMA SKIN·EGF3 ENPIT_______________SUPLUS
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