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Versteviging, lifting van het gelaat 

Onze huid bestaat uit verschillende huidlagen. 
De middelste huidlaag, de lederhuid zorgt voor de  

stevigheid en elasticiteit. 
 

De stoffen collageen en elastine zijn verantwoordelijk voor 
de veerkracht en souplesse van de huid.  

 

Naarmate je ouder wordt , worden er steeds minder van  
deze stoffen aangemaakt.  

Bovendien verharden de oude collagene en elastine vezels 
en de huidcellen zijn minder in staat om vocht vast  

te houden. 
Daardoor verslapt de huid en verliest hij aan volume. 

Mogelijke behandelingen 

Dit is heel moeilijk te voorkomen. 
We kunnen het verouderingsproces wel vertragen door 
 liftende serums en verzorgingscrèmes en aangepaste 

voedingssupplementen te gebruiken. 
 

We kunnen ook met verschillende behandelingen de huid stimuleren om opnieuw 
collageen en elastine aan te maken. 

 

Opletten met geraffineerde suikers. 
 

De zon en zonnebank zoveel mogelijk vermijden. 

Hoe kunnen we verslapping voorkomen? 

Mesotherapie 
Skin tightening 
Meta therapie 

Medik8 dermaroller 
Lichttherapie 

Voedingssuplementen 
Cosmeceutische gelaatsverzorgingen 

Professionele peeling 
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Mesotherapie: in 60 min. een stevigere en mooiere huid 

Mesotherapie is gebaseerd op het toedienen van werkzame stoffen met micro-injecties. 
Juist daar waar ze nodig zijn, op zo’n 1 tot 2 mm diepte in de huid. 
De werkzame stoffen zijn volledig afbreekbaar door het lichaam. 

Effect 

Huidverjongend 
Betere hydratatie  

Vermindert rimpels 
Verbetert de spankracht 

Aantal behandelingen 

Wilt u preventief huidveroudering tegengaan of het in de plaats van een 
gezichtsbehandeling doen dan kan 1 behandeling al genoeg zijn. 

 

Heeft u reeds huidveroudering zoals rimpels en / of volumeverlies dan wordt een  
kuur van 6 tot 8 behandelingen geadviseerd. 

 

Na een kuur wordt een behandeling om de 3 maanden geadviseerd om het resultaat 
vast te houden. 
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Prijs 

Bovenlip         125 euro 
1 zone (onderkant of bovenkant gelaat)  185 euro 
2 zones          250 euro 
Decolleté         185 euro 
Hals          125 euro 
Gelaat, hals en decolleté     300 euro 
Handen          200 euro 

Mesotherapie: in 60 min. een stevigere en mooiere huid 

Na de behandeling 

Na de behandeling met mesotherapie is het behandelde  
gebied een beetje rood. 

De huid kan gloeien en wat strak aanvoelen.  
Mogelijk kunnen er kort na de behandeling lichte blauwe 

plekken ontstaan, die snel verdwijnen en veelal pijnloos zijn. 

Resultaat 

Het effect is meestal na 1 dag tot 1 week 
zichtbaar. 

Uw huid wordt strakker, stralender en 
oppervlakkige rimpels vervagen. 

 
 

Geen lichaamsvreemde stoffen 
Snel zichtbaar resultaat 

Natuurlijk resultaat 
Minimale pijnsensatie 

Voordelen 
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Skin tightening 

Skin tightening is een non-chirurgische behandeling voor het verstevigen en liften van 
de huid. Er worden grote hoeveelheden energie naar de diepe huidlagen en het colla-

geen geleid om huidverslapping en de huidtextuur te verbeteren. 
Het lichaam gaat terug collageen aanmaken. 

 
Deze toepassing is wetenschappelijk gedocumenteerd en kan gecombineerd worden 

met de gelaatsverzorgingen van Pascaud en Miss bio. 

De huid zal na de behandeling  
niet enkel verstevigen, door het opspannend 

effect zullen fijne lijntjes vervagen en verdwijnen,  
oppervlakkige rimpels zullen zachter en minder 

diep worden. 
 

Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van 
infrarood en radiofrequentie. 

De behandeling gaat tot een diepte van 5mm,  
waardoor er eveneens een onmiddellijke contractie 

is van de bestaande collageenvezels. 
 

Enerzijds zorgt de behandeling dat nieuw  
collageen wordt aangemaakt (lange termijn 
effect) en anderzijds dat de bestaande vezels 

onmiddellijk opspannen (korte termijn effect). 
 

Het aantal behandelingen hangt af van de  
persoonlijke reactie, de mate van verslapping en de 

levensstijl. Het gemiddeld aantal behandelingen 
bedraagt 6, met een interval van min. 1 week en 

max. 3 weken. De resultaten verbeteren geleidelijk 
aan en bereiken een hoogtepunt 6 maanden na de 

laatste behandeling. 
 
 

Duur: 60 min. - Prijs 150 euro 
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Meta therapie: draai de klok enkele jaren terug! 

Meta therapie is de nieuwste methode in de strijd 
tegen huidveroudering, waarbij voornamelijk de 
natuurlijke huidprocessen gestimuleerd worden 
en de huid zelf voor verbetering en herstel zorgt. 

Uw huid krijgt een ware oppepper, rimpels vervagen, poriën worden kleiner,  
de doorbloeding verbetert, de huid wint aan stevigheid en elasticiteit. 

 Microscopisch kleine en onzichtbare 
perforaties in de huid 

 Volledig pijnloos 

 Huidverjongend en huidverbeterend 

 Collageen en elastine productie komt 
op gang 

 Krachtige serums ( hyaluronzuur, vita-
mine A, C en E, Co enzym Q10) 

De behandeling gebeurt steeds in kuurvorm 
Gedurende 6 weken, 1 behandeling per week 

 € 660 voor een startkuur van 6 behandelingen 
€ 120 voor een onderhoudsbehandeling 
€ 85 voor een bepaalde zone (vb. ogen) 

Intensieve behandeling voor diepere rimpels € 150  

De nieuwe behandelmethode zonder injecties  
met direct zichtbaar resultaat! 
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Medik 8 dermaroller... 

Microneedling therapy is een wetenschappelijk 
erkende en veilige techniek voor huidverjonging. 

Superfijne naaldjes van titanium maken honderden 
microkanaaltjes zonder de huid te beschadigen. 

Hoogwaardige producten met actieve ingrediënten 
worden hierdoor tot 200 maal meer in de huid 

opgenomen. 
 

Doordat de huid op een zachte manier wordt 
geperforeerd, ontstaat een massale migratie van de 

fibroblasten; onze bindweefselcellen die zorgen voor 
de stevigheid en elasticiteit van de huid. De aanmaak 
van collageen en elastine wordt hiermee bevorderd. 

U zal na 1 behandeling zeker al resultaat zien;  
de huid zal gladder aanvoelen en zijn elasticiteit 

terugkrijgen maar het uiteindelijke resultaat ziet u het 
best na een kuurbehandeling. 

De aanmaak van nieuw collageen heeft tijd nodig. 

Behandeling 
 

Aangeraden wordt een kuur van 4 - 6 behandelingen,  
gecombineerd met thuisbehandelingen. 

 
 Reiniging + dieptereiniging, ontsmetten + microneedling 
 Aangepaste serums met hoge concentratie werkstoffen 
 Masker en dagcrème met spf factor 

 

Gelaat en hals - 150 euro 
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Lichttherapie 

Voedingssuplementen 

Laboratorium studies hebben uitgewezen dat huidcellen 150 tot 200 
keer sneller groeien als ze bloot worden gesteld aan bepaalde LED 

licht golflengtes (660 nanometer).  
 

Onafhankelijk onderzoek over een periode van meer dan 40 jaar 
heeft bewezen, dat rood LED licht genoeg kracht bezit om  

opzienbare therapeutische verbeteringen ten aanzien van de huid 
te leveren.  

 

Het energetische licht gaat tot 5mm diep in de huid waardoor een 
verhoogde cellulaire activiteit ontstaat  (fotomodulatie).  

De diverse huidcellen slaan energie op en worden optimaal  
gestimuleerd om nieuw collageen en elastine aan te maken.  

 

Na enkele behandelingen is een opmerkelijke huidverbetering en 
huidverjonging waarneembaar.  

De huid zal duidelijk verstevigt zijn. 

Elke cel heeft goede voeding nodig om optimaal te functioneren.  
 

De Collagen Booster Box biedt alles om bestaande rimpels  
van binnenuit op te vullen en het natuurlijke  

verouderingsproces te vertragen.  
 

De stoffen in de Collagen Booster Box worden in het lichaam  
opgenomen en getransporteerd naar de diepe huidlagen  

waar collageenaanmaak plaatsvindt.  
 

Collageen is de bouwstof in de huid die zorgt voor stevigheid en 
een goede vochtbalans. 

Verloop van de behandeling 
 

Reiniging van de huid 
Dieptereiniging en uitreinigen van de poriën (comedonen) 

De huid 15 tot 20 min. belichten met led licht  
Aanbrengen van de aangepaste dagcrème 

 

Duur: 20 min. - Prijs: 30 euro  Kuur 10 behandelingen: 270 euro 
 

Kan ook gecombineerd worden met een cosmeceutische gelaatsverzorging. 
U kan de behandeling thuis verder zetten met het toestel voor thuisgebruik... 
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Cosmeceutische gelaatsverzorging 
Een behandeling die de cosmetische oplossing biedt voor een  

onmiddellijk liftende effect zonder chirurgie. 
De buitengewone combinatie van AHA’s, vitamine C en liftende actieve 

ingrediënten vormt een mengsel dat krachtig is in zijn prestaties en zorgt 
voor een onmiddellijke frisheid en helderheid 

 
Een behandeling met een instant effect dat onmiddellijke stevigheid, 

compactheid en straling geeft aan het gelaat en  
tegelijkertijd een krachtige anti-aging werking heeft. 

 
Uitgebreide informatie over deze behandeling zie gelaatsverzorgingen 

Pascaud en institute BCN. 
 

Duur: 60 min. - Prijs: 150 euro 

TCA professional peeling... 

60 min - 175 euro 
(incl. ampullen) 

Binnen één week een strakkere huid met minder rimpels. 
 

Een normale peeling verwijdert alleen de dode huidcellen, de 
professional peeling gaat tot de basaal cellenlaag en is te 

vergelijken met een peeling in een kliniek. 
 

Al na één behandeling treedt een opzienbaar resultaat op! 
 

Deze peeling kan toegepast worden op het gezicht, de hals, 
het decolleté, de handen, de rug, …. 

U gebruikt 10 nachten voor de behandeling speciale ampullen 
die de huid voorbereiden. 

 

In het instituut wordt de ongeveer 45 min. durende  
behandeling uitgevoerd. 

 

Direct na de behandeling voelt de huid strak maar  
ontspannen aan. 

 

Vervolgens gaat de huid binnen enkele dagen eventueel  
plaatselijk bruin kleuren en vervellen. 

 

Gemiddeld na één week is het peelingproces voorbij en heeft u 
een nieuwe, frisse huid. 

De fasen van de behandeling 
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Rimpels 
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Rimpels 

Mesotherapie 
Meta therapie ondiepe en diepe rimpels 

Facesetting 
Medik8 dermaroller 

Lichttherapie 
Voedingssuplementen 
Professionele peeling 

Rimpels zijn een natuurlijk verschijnsel bij het verouderen van de huid.  
Vanaf de middelbare leeftijd wordt minder onderhuids bindweefsel en elastine 

aangemaakt. Wanneer de afbraak groter is dan de aanmaak zal de huid uiteindelijk 
slapper worden, wat leidt tot rimpelvorming. 

Mogelijke behandelingen 

Hoe kunnen we rimpels voorkomen? 

De derde soort rimpels ontstaan niet door verslapping van 
de huid, maar door het bewust of onbewust aanspannen 
van de huidspieren (fronsrimpels). De bestrijding van de 

rimpels is afhankelijk van het type. 

 Vermijdt regelmatig en langdurig zonnebaden en gebruik zonnecrème met een 
hoge beschermingsfactor (factor 15 of hoger). 

 Gebruik dagelijks aangepaste crèmes en serums die helpen de huid zacht en 
soepel te houden en vermijden dat de huid uitdroogt. 

 In ruimtes waar airconditioning is, probeer de vochtigheid tot 40 - 50% te krijgen 
om uitdroging van de huid tegen te gaan. 

 Vroegtijdig met mesotherapie beginnen om verslapping en uitdroging te 
vermijden. 

Niet alle rimpels zijn hetzelfde. Ruwweg kunnen ze worden ingedeeld in fijne rimpels 
die ontstaan door vermindering van elastine vezels in de huid. Daarnaast zijn er de 

diepe rimpels die in feite meer groeven en plooien zijn. 
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Mesotherapie: in 60 min. een jongere en mooiere huid 

Mesotherapie is gebaseerd op het toedienen van werkzame stoffen met micro-injecties. 
Juist daar waar ze nodig zijn, op zo’n 1 tot 2 mm diepte in de huid. 
De werkzame stoffen zijn volledig afbreekbaar door het lichaam. 

Effect 

Huidverjongend 
Betere hydratatie  

Vermindert rimpels 
Verbetert de spankracht 

Aantal behandelingen 

Wilt u preventief huidveroudering tegengaan of het in de plaats van een 
gezichtsbehandeling doen dan kan 1 behandeling al genoeg zijn. 

 

Heeft u reeds huidveroudering zoals rimpels en / of volumeverlies dan wordt een  
kuur van 6 tot 8 behandelingen geadviseerd. 

 

Na een kuur wordt een behandeling om de 3 maanden geadviseerd om het resultaat 
vast te houden. 
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Mesotherapie: in 60 min. een jongere en mooiere huid 

Prijs 

Bovenlip         125 euro 
1 zone (onderkant of bovenkant gelaat)  185 euro 
2 zones          250 euro 
Decolleté         185 euro 
Hals          125 euro 
Gelaat, hals en decolleté     300 euro 
Handen          200 euro 

Na de behandeling 

Na de behandeling met mesotherapie is het behandelde  
gebied een beetje rood. 

De huid kan gloeien en wat strak aanvoelen.  
Mogelijk kunnen er kort na de behandeling lichte blauwe 

plekken ontstaan, die snel verdwijnen en veelal pijnloos zijn. 

Resultaat 

Het effect is meestal na 1 dag tot 1 week 
zichtbaar. 

Uw huid wordt strakker, stralender en 
oppervlakkige rimpels vervagen. 

 
 

Geen lichaamsvreemde stoffen 
Snel zichtbaar resultaat 

Natuurlijk resultaat 
Minimale pijnsensatie 

Voordelen 
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Meta therapie: draai de klok enkele jaren terug! 

Meta therapie is de nieuwste methode in de strijd 
tegen huidveroudering, waarbij voornamelijk de 
natuurlijke huidprocessen gestimuleerd worden 
en de huid zelf voor verbetering en herstel zorgt. 

Uw huid krijgt een ware oppepper, rimpels vervagen, poriën worden kleiner,  
de doorbloeding verbetert, de huid wint aan stevigheid en elasticiteit. 

 Microscopisch kleine en onzichtbare 
perforaties in de huid 

 Volledig pijnloos 

 Huidverjongend en huidverbeterend 

 Collageen en elastine productie komt 
op gang 

 Krachtige serums ( hyaluronzuur, 
vitamine A, C en E, Co enzym Q10) 

De behandeling gebeurt steeds in kuurvorm 
Gedurende 6 weken, 1 behandeling per week 

 € 660 voor een startkuur van 6 behandelingen 
€ 120 voor een onderhoudsbehandeling 
€ 85 voor een bepaalde zone (vb. ogen) 

Intensieve behandeling voor diepere rimpels € 150  

De nieuwe behandelmethode zonder injecties  
met direct zichtbaar resultaat! 
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Meta therapie, intensieve behandeling voor diepere rimpels 

Meta therapie is een natuurlijke methode voor 
rimpelcorrectie. Rimpels en kleine littekens worden met 

deze methode zichtbaar verminderd.  
 

Meta therapie maakt gebruik van het natuurlijk 
herstelvermogen van de huid. Door het gebied van de 
rimpel te activeren wordt de huid aangespoord nieuw 
weefsel te vormen. Dit nieuwe weefsel bevat jonge 
collagene en elastine vezels die de rimpel opvullen. 

 
We maken gebruik van krachtige serums met 

hyaluronzuur, vitamine A, C en E en co enzym Q10 voor 
een nog sneller en beter resultaat. 

 Rimpels op het voorhoofd 

 Rimpels rond de ogen 

 Fronsrimpels tussen de wenkbrauwen 

 Rimpels op de wangen, op de neuslippenplooi 

 Rimpels op de bovenlip, de kin 

De behandeling kan herhaald worden om de twee weken 

Intensieve behandeling voor diepe rimpels   75 min - 150 euro 

 We reinigen de huid 

 Aanbrengen van een crème die de huid minder 
gevoelig maakt 

 Met de naaldmodule activeren we de rimpels 
en brengen zeer krachtige serums aan. Zo 
wordt de huid gestimuleerd in de vorming van 
nieuw bindweefsel met jonge collagene vezels 

 Na de behandeling ziet u een rood streepje dat 
volledig verdwijnt.  
Dit mag u camoufleren na 24 uur. 

Waar kunnen we behandelen? 

De behandeling 
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Facesetting 
Biologische methode voor rimpelcorrectie 

Bij facesetting wordt de rimpel met een fijn naaldje 
van de onderste huidlaag losgemaakt. 

De huid reageert hierop met de aanmaak van 
nieuw collageen. Voor een beter resultaat 

combineren we deze behandeling eventueel met 
de mesotherapie. 

55 euro per 20 min. 

Na de behandeling ontstaan tijdelijk rode lijntjes. 
Deze kunnen gecamoufleerd worden en na 
enkele dagen zijn ze volledig verdwenen. 

Exclusieve anti-aging gelaatsverzorging Pascaud 

In 90 min. ervaart u het beste van Pascaud en krijgt uw huid  
de aandacht die ze verdiend. 

Intensieve reiniging 
 

Stimulatie: retionl ampulle ingewerkt met Led therapie 
 

Peeling: glycolzuurpeeling voor het verwijderen van dode 
huidcellen en het verfijnen van de structuur 

 

Herstellen: de zuurbalans herstellen met de marmatrix lotion 
 

Massage: anti-aging massage van het gelaat 
 

Voeding: caviar ampulle ingewerkt met Led therapie 
 

Marmatrix masker voor een intensieve hydratatie 
 

Tijdens het masker intensieve massage van nek en schouders 
 

 

90 min - 150 euro 
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Medik 8 dermaroller... 

Microneedling therapy is een wetenschappenlijk 
erkende en veilige techniek voor huidverjonging. 

Superfijne naaldjes van titanium maken honderden 
microkanaaltjes zonder de huid te beschadigen. 

Hoogwaardige producten met actieve ingrediënten 
worden hierdoor tot 200 maal meer in de huid 

opgenomen. 
 

Doordat de huid op een zachte manier wordt 
geperforeerd, ontstaat een massale migratie van de 

fibroblasten; onze bindweefselcellen die zorgen voor 
de stevigheid en elasticiteit van de huid. De aanmaak 
van collageen en elastine wordt hiermee bevorderd. 

U zal na 1 behandeling zeker al resultaat zien;  
de huid zal gladder aanvoelen en zijn elasticiteit 

terugkrijgen maar het uiteindelijke resultaat ziet u het 
best na een kuurbehandeling. 

De aanmaak van nieuw collageen heeft tijd nodig. 

Behandeling 
 

Aangeraden wordt een kuur van 4 - 6 behandelingen,  
gecombineerd met thuisbehandelingen. 

 
 Reiniging + dieptereiniging, ontsmetten + microneedling 
 Aangepaste serums met hoge concentratie werkstoffen 
 Masker en dagcrème met spf factor 

 

Gelaat en hals - € 150,00 
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Lichttherapie 

Voedingssuplementen 

Laboratorium studies hebben uitgewezen dat huidcellen 150 tot 200 
keer sneller groeien als ze bloot worden gesteld aan bepaalde  

LED licht golflengtes (660 nanometer).  
 

Onafhankelijk onderzoek over een periode van meer dan 40 jaar 
heeft bewezen, dat rood LED licht genoeg kracht bezit om  

opzienbare therapeutische verbeteringen ten aanzien van de huid 
te leveren.  

 

Het energetische licht gaat tot 5mm diep in de huid waardoor een 
verhoogde cellulaire activiteit ontstaat  (fotomodulatie).  

De diverse huidcellen slaan energie op en worden optimaal  
gestimuleerd om nieuw collageen en elastine aan te maken.  

 

Na enkele behandelingen is een opmerkelijke huidverbetering en 
huidverjonging waarneembaar. De huid zal duidelijk verstevigt zijn 

en de rimpels zullen minder diep zijn. 

Elke cel heeft goede voeding nodig om optimaal te functioneren.  
 

De Collagen Booster Box biedt alles om bestaande rimpels  
van binnenuit op te vullen en het natuurlijke  

verouderingsproces te vertragen.  
 

De stoffen in de Collagen Booster Box worden in het lichaam  
opgenomen en getransporteerd naar de diepe huidlagen  

waar collageenaanmaak plaatsvindt.  
 

Collageen is de bouwstof in de huid die zorgt voor stevigheid en 
een goede vochtbalans. 

Verloop van de behandeling 
 

Reiniging van de huid 
Dieptereiniging en uitreinigen van de poriën (comedonen) 

De huid 15 tot 20 min. belichten met led licht  
Aanbrengen van de aangepaste dagcrème 

 

Duur: 20 min. - Prijs: 30 euro  Kuur 10 behandelingen: 270 euro 
 

Kan ook gecombineerd worden met een cosmeceutische gelaatsverzorging. 
U kan de behandeling thuis verder zetten met het toestel voor thuisgebruik... 
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60 min - 175 euro (incl. ampullen) 

TCA professional peeling... 
Binnen één week een strakkere huid met minder rimpels. 

 

Een normale peeling verwijdert alleen de dode huidcellen, de 
professional peeling gaat tot de basaal cellenlaag en is te 

vergelijken met een peeling in een kliniek. 
 

Al na één behandeling treedt een opzienbaar resultaat op! 
 

Deze peeling kan toegepast worden op het gezicht, de hals, het 
decolleté, de handen, de rug, …. 

U gebruikt 10 nachten voor de behandeling speciale  
ampullen die de huid voorbereiden. 

 

In het instituut wordt de ongeveer 45 min. durende  
behandeling uitgevoerd. 

 

Direct na de behandeling voelt de huid strak maar 
ontspannen aan. 

 

Vervolgens gaat de huid binnen enkele dagen eventueel 
plaatselijk bruin kleuren en vervellen. 

 

Gemiddeld na één week is het peelingproces voorbij en 
heeft u een nieuwe, frisse huid. 

De fasen van de behandeling 

Enkele veel gestelde vragen 
Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

We bepalen samen hoeveel behandelingen er nodig zijn, een behandeling kan herhaald 
worden met een tussenpose van een maand. 

 

Kan de peeling schade aanrichten aan de huid? 
Nee, de huid op een gecontroleerde en veilige manier peelen zal geen schade  

aanrichten maar de huid juist weerbaarder maken. 
 

Welk soort producten mag ik na de behandeling gebruiken? 
Wij raden de producten van Pascaud aan, deze zijn hier speciaal voor ontwikkeld. 

 

Kan ik make-up gebruiken na de professional peeling? 
U kan de speciale covercrème gebruiken, deze is vrij van parfum en bevat een total sunblock. 
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Microdermabrasie 

Rimpelvorming is onontkoombaar en iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken.  
Door middel van microdermabrasie kan rimpelvorming zichtbaar vervaagd worden. 

Hoe werkt microdermabrasie? 
Door middel van een speciale vacuüm techniek worden steriele microkristallen over de 
huid ‘gespoten’. Deze microkristallen raken de huid waarbij oude en dode huidcellen 

loskomen en met de microkristallen afgevoerd worden.  
 

Microdermabrasie is een veilige, niet chirurgische huidoppervlakvernieuwende 
behandeling. Door het regeneratievermogen van de huid, gaat deze zichzelf herstellen 

met nieuwe en jonge cellen. Het eerste resultaat is al zichtbaar na één behandeling. 
Microdermabrasie kent vele toepassingen. Het meest wordt microdermabrasie toegepast 

om lijntjes en rimpels te vervagen en de huid een jongere uitstraling te geven.  

De microdermabrasie start in kuurverband met wekelijkse 
behandelingen tot het gewenste resultaat is bereikt. De 
behandeling op zich is intensief. U voelt dat de kristallen 

over de huid gaan, maar in de regel wordt dit niet als pijnlijk 
ervaren. 

30 min - 55 euro 
Gecombineerd met cosmeceutische gelaatsverzorging 75 min - 125 euro 
Gecombineerd met een kalmerend, voedend masker  50 min - 85 euro 

De nabehandeling 
Na de behandeling kan de huid iets trekkerig aanvoelen en enige roodheid vertonen, 
zoals bij een lichte zonnebrand. Er is een dun laagje van uw huid afgehaald, waardoor 
een goede nabehandeling van uw huid noodzakelijk is. De speciale lotion, rebuilder 

serums en crème die u na de behandeling dient te gebruiken zorgen voor een 
aangenaam gevoel en versnellen het herstel van de huid. Deze producten zijn volledig 

afgestemd op de microdermabrasie behandeling. Tevens dient u er rekening mee te 
houden dat u enige tijd na de behandeling de huid niet mag blootstellen aan de zon. 

De behandeling 
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Natuurlijke, professionele peelingbehandelingen met 
uitmuntende resultaten voor een mooie, frissere huid 

 Intense, medische peelings 
 Bevat fruitzuur van natuurlijke aard 
 Effectieve oplossing voor veel 

huidproblemen 
 

Deze fruitzuurpeelings zijn altijd in 
combinatie met een masker of klassieke 

behandeling en best in kuurvorm. 

 
 

Hebt u een vette huid, acné huid, huid met 
rosacea of een huid met grove poriën? 

Dan is een kuurbehandeling met de Azelon 
peeling de oplossing. 

 

 

 Anti-bacterieel 

 Reinigt tot diep in  
 de poriën 

 Hydrateert 

 Gaat roodheid tegen 

Kan om de 14 dagen 
uitgevoerd worden, 

best in een kuur van 6 
behandelingen. 
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Hebt u een doffe huid, een rokershuid, een 
vale teint en de behoefte aan een coup 

d’éclat? Dan is een kuurbehandeling met 
de Feruline peeling de oplossing. 

 
 Werkt op de 

doorbloeding van 
de huid 

 Sterk verzorgend 
en beschermend 

 Haalt de vale teint 
weg en vermindert 
vlekken 

 Sterke antioxidant 

Kan best wekelijks 
uitgevoerd worden, 
best in een kuur van 

6 behandelingen. 

4 soorten met elk hun doelstelling 



1 behandeling met klassieke gelaatsverzorging: 95 euro 
Kuur van 6 behandelingen met klassieke gelaatsverzorging: 

570 euro 
 

1 behandeling met gelaatsmasker: 75 euro 
Kuur van 6 behandelingen met gelaatsmasker: 450 euro 

 
U ontvangt een gratis dag– of nachtcréme als u een kuur 

boekt en volledig betaald bij de eerste behandeling. 

 
Wenst u een algehele betere conditie van 

uw huid? Minder rimpels, goed gevoed en 
minder vlekjes? Dan is een 

kuurbehandeling met de Glycopeel 
de oplossing. 

 
 Versterkt de 
 werking van een 
 antioxidant 
 Sterk hydraterend 
 en verstevigend 
 Dringt diep in de 
 poriën 
 Werkt reinigend 
 Egaliseert en 
 verbleekt de huid  
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Wenst u een stevige, jongere huid die  
goed gehydrateerd is? Dan is een 
kuurbehandeling met de Mandelic  

peeling de oplossing. 
 
 
 

 Werkt liftend 

 Hydrateert 

 Stimuleert de 
celvernieuwing 

Kan om de 10 á 15 
dagen uitgevoerd 

worden, best in 
een kuur van 6 
behandelingen. 

Kan om de 14 dagen 
uitgevoerd worden, 
best in een kuur van 

6 behandelingen. 

Natuurlijke, professionele peelingbehandelingen met 
uitmuntende resultaten voor een mooie, frissere huid 


