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Gebruikshandleiding voor dermarollers 
 

Het gebruik van de dermaroller is heel eenvoudig en vereist geen speciale producten of 

voorbereiding. Een dermarolling behandeling wordt door zowel particulieren als salons en 

professionals uitgevoerd. 

 

Wat doet een dermaroller? 

 

➢ Een dermaroller maakt je huid sterker, dikker en weerbaarder en helpt het 

regeneratieproces van de huid te stimuleren. Dit heeft je huid nodig om rimpels en 

littekens te vervagen! 

➢ De naalden zetten de huid aan om collageen en elastineproductie te stimuleren. 

➢ Door het gebruik van een Dermaroller creëer je eigenlijk minuscule gaatjes in je huid 

waardoor huidverzorgingsproducten, zoals serums, vele malen beter worden opgenomen. 

➢ Snel herstel van de huid. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

 

Stap 1: Reinig je huid vooraf met een reinigingscrème en tonic. 

Stap 2: Zorg ervoor dat de naalden gedesinfecteerd zijn door deze goed te reinigen met 80% 

alcohol. 

Stap 3: Gebruik de dermaroller op de huid door van links naar rechts, van boven naar beneden 

en diagonaal te bewegen. Zorg ervoor dat je zelf druk uitoefent op het te behandelen gebied 

als de naald over de huid gaat en dat je de huid strak trekt tijdens het rollen. 

 

LET OP: Bij de behandeling van het gezicht; vermijd te veel druk rond de ogen, 

mondhoeken en jukbeenderen. Hier is de huid een stuk dunner en gevoeliger. 

 

Stap 4: Breng het serum aan en laat het gedurende 10-15 minuten intrekken in uw huid. 

Daarna kunt u een crème aanbrengen of zelfs een gezichtsmasker. 

Stap 5: Vergeet niet uw dermaroller te reinigen onder stromend water na elke behandeling. 

Stap 6: Desinfecteer de dermaroller nogmaals met 80% alcohol en berg de dermaroller 

gesloten op. 

 

De dermaroller 0.3mm kan 1 week na de behandeling met de 0.5/1.0/1.5mm worden gebruikt 

om de 3 dagen, dan om de 2 dagen en dan dagelijks voor onderhoud. 

 

Waarschuwingen: 

Gebruik zonbescherming SPF 30 gedurende 2 weken na de behandeling en vermijdt 

zwembad/sauna gedurende 2 dagen en zon/zonnebank gedurende 2 weken. 
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Hoe vaak kan ik mijn dermaroller gebruiken?: 

 

0.3 mm: dagelijks of om de dag 

0.5 mm: om de 3 weken 

1.0 mm: om de 4-6 weken 

1.5 mm: om de 6 weken 

2.0 mm: om de 8 weken 

 

De dermaroller gaat bij frequent gebruik ongeveer 4-6 maanden mee. De naaldjes worden na 

verloop van gebruik minder scherp. 

 


