BEHANDELMENU
MICRODERMABRASIE
Tijdens een microdermabrasie gezichtsbehandeling wordt
een gecontroleerde straal van ultrafijne kristallen over de
huid geblazen. Dode en oude huidcellen worden verwijderd
waardoor de huid direct gladder aanvoelt en tevens optimaal
in staat is om werkstoffen op te nemen. Daarnaast neemt de aanmaak van
collageen sterk toe waardoor de huid van binnenuit steviger wordt en zich
makkelijker zal verjongen.
MICRODERMABRASIE

85,00

NUFACE
De innovatieve NuFACE behandelingen zijn – dankzij de unieke
en pijnloze microstroommethode – als fitness voor het gezicht.
De verbluffende resultaten als betere gezichtscontouren, een
egalere huidtoon en verminderde rimpels zorgen ervoor dat jij er
direct stralender, frisser en jonger uitziet. Uniek aan het NuFACE concept zijn
de handzame apparaten voor thuis. Hiermee kun jij de salonbehandelingen
optimaal ondersteunen en dus ook thuis op professioneel niveau aan de
slag gaan!
NUFACE WONDER BROW TREATMENT
(alleen i.c.m. een gezichtsbehandeling naar keuze) 		

29,95

NUFACE SKINFIT FACIAL 		

98,95

NUFACE POWERHOUSE ANTI-AGING FACIAL		
124,95

SPECIALISATIES
Naast mijn basisdiploma schoonheidsspecialist heb ik ook de volgende
ANBOS specialisaties behaald:
ACNE

Behandeling vanaf 74,95

HUIDVERBETERENDE MASSAGE

Behandeling vanaf 49,95

Omdat bovengenoemde specialisaties extra aandacht en
expertise vragen, heb ik hiervoor speciale opleidingen gevolgd
en deze afgerond met een officieel ANBOS branche diploma.
Hierdoor ben jij niet alleen in gespecialiseerde handen maar
worden de behandelingen voor acne ook nog eens door vrijwel
alle zorgverzekeraars vergoed. Of een vergoeding ook voor
jou van toepassing is, kun je zelf nalezen in de polisvoorwaarden
van jouw aanvullende zorgverzekering of navragen bij jouw
zorgverzekeraar.

STRALENDE HUID SCAN
Ben jij benieuwd wat ik voor jou en jouw huid kan betekenen? Dan nodig ik je
graag uit voor een gratis en vrijblijvende Stralende Huid Scan bestaande uit
een intakegesprek, uitgebreide huidanalyse met behulp van 2 professionele
apparaten, een behandelplan en advies voor thuisverzorging. Zo wordt er zoveel
mogelijk informatie over jouw huid verzameld, leggen we jouw wensen en de
mogelijkheden naast elkaar en vertel ik je graag hoe wij samen het mooiste uit
jouw huid kunnen halen. Bel of mail voor het maken van een afspraak.
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NIMUE PEELINGEN

BINDWEEFSELMASSAGE

Nimue Skin Technology biedt oplossingen voor verbetering en onderhoud

Tijdens een bindweefselmassage wordt op een geheel

van diverse huidcondities en -problemen. Met de 6 verschillende unieke

natuurlijke manier het herstellend vermogen van de huid

fruitzuurpeelingen kunnen vrijwel alle huidwensen zeer specifiek en resultaat

gestimuleerd waardoor de huid zich van binnenuit zichtbaar

gericht worden bereikt.

zal verbeteren, verstevigen en verjongen. Deze massage verhoogt
de aanmaak van collageen, elastine en hyaluron in de huid waardoor de

BIO ACTIVE PEEL

74,95

huid er jonger, steviger en voller uit ziet.

Effectieve fruitzuurpeeling op basis van glycolzuur, melkzuur

BINDWEEFSELMASSAGE GEZICHT

49,95

en citroenzuur. Deze milde peeling brengt de huid in balans,

BINDWEEFSELMASSAGE RUG + GEZICHT

85,00

verkleint de poriën, zorgt voor een fijnere huidtextuur en een
gezonde glans.

Voor een extra intensief resultaat is het mogelijk om de bindweefselmassage
voor het gezicht uit te breiden met één van onderstaande behandelingen:

GLYCOLIC PEEL

79,95

Actieve Glycolzuur peeling die zorgt voor een gecontroleerde

NIMUE BIO ACTIVE PEEL

24,95

MICRODERMABRASIE

24,95

verwijdering van dode huidcellen en een optimaal hydraterend
effect. Verbetert de gladheid, vochtigheidsgraad en algehele
uitstraling van de huid.

BEAUTY ANGEL ELT
Met de Beauty Angel ELT ervaar je op een volledig ontspannen

TCA PEEL

89,00

manier zichtbare huidverbetering en -verjonging. Het speciale

Zeer intensieve peeling voor het aanpakken van verschillende

licht van de Beauty Angel (570 tot 850 nanometer) wordt door de

huidindicaties als actieve acne, hyperpigmentatie en vroegtijdige

fibroblasten in de huid opgenomen waardoor het de lichaams

huidveroudering. Jouw huid zal zich binnen 1 week compleet

eigen productie van collageen, elastine en hyaluron verhoogd. Rimpeltjes en

vernieuwen en er gladder, egaler en stralender uit zien.

lijntjes vervagen, de poriestructuur verfijnt en de huid krijgt een gezonde glans.
COLLAGEEN BEAUTY & GO

SRC ANTI-AGING PEEL		

95,00

49,95

Basis Beauty Angel behandeling

Huidverjongende peeling die huidveroudering, rimpels en

COLLAGEEN BEAUTY & RELAX		

lijntjes op een effectieve manier aanpakt met een direct egalere,

Basis Beauty Angel behandeling + uitgebreide gezichtsmassage

glanzende en jonger uitziende huid als resultaat.

COLLAGEEN SPECIAL

69,95
79,95

Basis Beauty Angel behandeling + bindweefselmassage
COLLAGEEN BOOSTER
SRC ANTI-ACNE PEEL

95,00

92,00

Basis Beauty Angel behandeling + intensieve peeling en vliesmasker

Zuiverende Salicylzuur peeling die acne op alle fronten aanpakt.
Dankzij het diepreinigende effect en de normaliserende werking
op de actieve talgklieren ontstaat een schone en rustige huid met

FUSION MESOTHERAPIE
De Fusion Mesotherapie behandelingen bestaan uit het

minder onzuiverheden, ontstekingen en littekens.

grondig reinigen, peelen en het zogenaamde ‘needlen’ van
SRC ANTI-PIGMENT PEEL

95,00

de huid. Hierbij wordt met een soort pen de huid bestempeld

Intensieve melkzuur peeling speciaal ontwikkeld voor het

met meerdere naaldjes waarbij het hyaluronzuur diep in de

behandelen van vroegtijdige huidveroudering en pigment-

huid terecht komt en daardoor steviger en compacter wordt. Het zelfgenezend

problemen. Het resultaat is een gladde, jonger uitziende huid

vermogen van de huid zorgt er daarnaast voor dat de aanmaak van collageen in

met een egale huidskleur.

de huid wordt gestimuleerd. De huid wordt egaler, steviger, gladder, stralender en
jonger. Fusion Mesotherapie is ook zeer geschikt voor het behandelen van

ANTITOX

acne-littekens.

Deze bijzondere gezichtsbehandeling ontgift en reinigt de

FUSION MESOTHERAPIE MULTI-NEEDLE		 119,95

huid van binnenuit. Een peeling opent de huid. De unieke

FUSION MESOTHERAPIE MULTI + MONO NEEDLE		
144,95

magneetmassage met goudserum stimuleert de doorbloeding

FUSION MESOTHERAPIE DEELBEHANDELING		
44,95

en zorgt ervoor dat zelfs dieper gelegen afval- en gifstoffen naar
de oppervlakte worden gehaald. Een leemmasker bindt zich tenslotte aan de afval- en gifstoffen waarna de speciale magneet alles met kracht uit de huid trekt.
Hierdoor profiteer je van een stralende, schone en rustige huid.
ANTITOX

91,00
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