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 2ª Geração: Mais Potência
 
A Alur Derma Pen é uma caneta eletromédica portátil, utilizada, principalmente,
para a aplicação da técnica de Microagulhamento, ou Terapia por Indução
Percutânea de Colágeno. Com certificado INMETRO e devidamente registrada
na ANVISA, a caneta utiliza cartuchos exclusivos, Alur Derma Needles, no
processo regenerativo da derme. 
 
Sua aplicação é realizada verticalmente na derme buscando criar microlesões
que desencadeiam um processo de regeneração celular na área tratada, pois
estimula a capacidade natural da derme de produção de colágeno e elastina.
Esse processo resulta em uma derme rejuvenescida, com aspecto tonificado. Os
resultados podem ser potencializados quando a Alur Derma Pen é utilizada em
combinação a produtos de aplicação tópica, específicos para cuidados com a
pele.    
 
A Alur Derma Pen permite ao profissional o ajuste do comprimento das agulhas
entre 0.25mm e 2.5mm. Além disso, o dispositivo eletromédico oferece 5 níveis
distintos de velocidade, variando entre 9.000 e 20.000 vezes por minuto. Os
cartuchos descartáveis Alur Derma Needles também são oferecidos com diversas
quantidades de microagulhas, variando entre 1 e 36 microagulhas, além dos
modelos Nano. Assim, o profissional possui total liberdade para adequar a Alur
Derma Pen às especificidades do tratamento a ser realizado em seu paciente.
 
 

D I F E R E N C I A I S
Dispositivo eletromédico de última geração com performance superior.
 

Design diferenciado oferece ergonomia, é leve e prático na condução dos
procedimentos.

 

Controle maior ao profissional que pode ajustar profundidade e velocidade de
penetração das microagulhas.

 

Confeccionada com materiais de alta qualidade garantem durabilidade e
desempenho.

 



I N F O R M A Ç Õ E S  T É C N I C A S

Ajuste de comprimento das microagulhas entre 0.25mm e 2.50mm,

com intervalos de 0.25mm. 

 

Modelos disponíveis dos cartuchos Alur Derma Needles: 1, 3, 5, 7, 9, 12

e 36 microagulhas. Nano N3D (36 agulhas), Nano N5D (100 agulhas) e

Nano N7D (137 agulhas).  

 

5 níveis de velocidade (em vezes por minuto): 

   Nível 1: de 9.000 a 10.000 vezes por minuto;  

   Nível 2: de 10.500 a 12.500 vezes por minuto; 

   Nível 3: de 13.000 a 15.000 vezes por minuto; 

   Nível 4: de 15.500 a 17.500 vezes por minuto; 

   Nível 5: de 18.000 a 20.000 vezes por minuto.
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Alur Derma Pen e Alur Derma Needles – a combinação de respeito para o
profissional que busca oferecer a seus pacientes, tratamento de

Microagulhamento de qualidade e que apresenta resultados.
 

Cabo de conexão seguro, permitindo ao profissional a utilização do dispositivo
conectado diretamente à fonte de energia.

 

Cartuchos Alur Derma Needles confeccionados em aço inoxidável de grau cirúrgico,

devidamente esterilizados garantindo a segurança do paciente.




