
Gelaatsverzorgingen Pascaud 
Sterk en krachtig anti-aging merk... 

Met behulp van krachtige cosmeceuticals (producten die qua werkzaamheid tussen  
cosmetica en farmaceutica zitten) voor thuis en behandelingen in het instituut  

aangevuld met natuurzuivere voedingssuplementen willen  
we je werkelijk laten stralen! 

Marmatrix quick behandeling 
Een masker op basis van hoogwaardig gevriesdroogd alginaat (zeewier) dat wordt  

geactiveerd met een lotion op basis van strandkamille en planktonextract  
 

Het is een ware energieboost! 
 

Directe vermindering expressielijntjes, verfijning van de huidstructuur, 
intensief hydraterend, verbetering van de spankracht en verkoelend. 

Reiniging en dieptereiniging van de huid 
 

Aanbrengen retinolampulle: 
voor de verbetering van de elasticiteit, textuur en vitaliteit 

 

Aanbrengen masker (20 min inwerken) 
 

Afwerken met een aangepaste dagcrème 
 

Duur: 30min. - Prijs: 55 euro 

Professional treatment 

Fase 1 
Intensieve reiniging 

 

Fase 2 
Retinol  (vit A) en retinyl palitatie, verbetert de elasticiteit,  

textuur en vitaliteit van de huid 
 

Fase 3 
Enzymen, verminderen de verdikking van de bovenste huidlaag en 

pigmentvlekjes, stimuleren de celdeling. 
 

Fase4 

Vitamine c, vertraagt het verouderingsproces 
 

Fase 5 
Kaviaar, beschermt tegen vroegtijdige veroudering, intensieve vocht-

binder die lijntjes vermindert 
 

Duur: 45 min. - Prijs: 75 euro 
Met marmatrixmasker: Duur: 65 min. - Prijs: 95 euro 
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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 
 

Duur: 90 min. - Prijs: 150 euro 

Krachtige, intensieve peelings 
Een betere huidconditie maar geen vervelling van de huid! 

Een peelingbehandeling zonder langdurige hersteltijd, 
Lost dode huidcellen op, geeft een fijnere huidstructuur, vermindert pigmentvlekken, 

diepreinigend, frissere huidskleur, verminderen van lijntjes, effectief bij acne. 

Perfect de combineren met 
De andere gelaatsverzorgingen van Pascaud 

 

Als extra bij een behandeling: 25 euro 
In combinatie met een marmatrix masker: 80 euro 

 
 

Meest effectief in kuurverband, 5 weken: 
 

Week 1: 15% melkzuur + masker 
Week 2: 30% melkzuur + masker 
Week 3: 30% glycolzuur + masker 
Week 4: 50% glycolzuur + masker 

Week 5: 20% salicyliczuur + masker 
 

Duur: 30 min. - Prijs: 375 euro 
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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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