
Gelaatsverzorgingen met natuurlijke producten 

Producten met de kracht van de natuur... 
Het gamma producten is gebaseerd op nauwkeurige ontwikkelingen van  

bewezen therapeutische behandelingen.  
We gebruiken selectief uitgekozen biologische ingrediënten  

(modders, oliën, kruiden, zeezout, turf, ....) 

Een zintuigprikkelende gelaatsbehandeling 
 

Een kwaliteitsvolle complete gelaatsverzorging aangepast aan uw huidtype  
in combinatie met een unieke manuele massage gecombineerd met een innovatieve 

stempeltechniek bij een constante behandeltemperatuur van 48°C, waarbij  
actieve ingrediënten in de diepere huidlagen dringen. 

 

Helpt tegen stress, vermindert spierspanningen en wijst de weg  
naar innerlijke balans. 

Kortom deze verzorging leidt tot een onvergetelijke ervaring... 

Ontvangst met een kruideninfusie of een fruitinfusie 
 

Reiniging en dieptereiniging van het gelaat 
 

Insluisen ultrageconcentreerd serum 
 

Manuele massage van gelaat, hals en decolleté 
 

Massage met de Permanent Contour, kruidenstempelmassage onder constante stoom, 
voor het beter inwerken van de ingrediënten 

 

Masker aangepast aan de noden van uw huid (alginaat, kaolin,…) 
 

Tijdens het masker kan u genieten van een ontspannende hoofdhuidmassage 
 

Duur: 60 min. - Prijs: 75 euro 
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Keuze van kruidenstempels 

 
 

 

Een krachtige bloem om de huid te balanceren  
en te voeden. 

Deze behandelingen maken gebruik van kruiden die net voor de bloeitijd zijn geoogst, 
zodat zij over hun volle aroma beschikken. In combinatie met aangepaste oliën, leidt 

deze behandeling tot een onvergetelijke ervaring... 

 
 
 

 
 

Een klassiek en effectief product die de geïrriteerde  
huid kalmeert, kan door elke huid zeer goed  

verdragen worden, zelfs bij een probleemhuid…. 

 
 
 

 

Een mooie mix om de huid te harmoniseren,  
te herstellen en op een milde manier te zuiveren... 

 

 
 
 
 

Een uitzonderlijke fruitzurenmix die de huidstructuur  
verfijnt en de huid langdurig zijdezacht maakt... 

 

 
 
 
 

Een echt anti-aging wonder om de huid te hydrateren,  
te verstevigen en te verfijnen. 

Stimuleert ook de stofwisseling... 

Rozen 

Lavendel 

Goudsbloem 

Wijndroesem 

Appeldroesem 
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Natuurlijke, resultaatgerichte huidverzorgingen 

De productenlijn is 100% natuurlijk, anti-allergisch, 
dermatologisch en dierproefvrij getest. 

 
Deze lijn is ook zonder toevoeging van parfums en 

chemische conserveringsmiddelen. 
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Huidproblemen verbeteren door niet 
het probleem maar de oorzaak van 

het probleem aan te pakken! 

Het effectief verbeteren van huidproblemen door niet 
het probleem aan te pakken maar de oorzaak  
met behulp van een tongdiagnosemethode,  

productenlijn en kruiden 

Alle kruiden, crèmes en serums vormen een 

homogeniteit voor een optimaal resultaat 

De diagnosemethode is gebaseerd op hoe het 
inwendige lichaam zich projecteert op het gelaat en 

lichaam gecombineerd met de tongdiagnostiek.  
Iedere klacht die je van de buitenkant waarneemt krijgt 
een bevestiging van de oorzaak via het tongbeeld. We 
vinden de weerstand en vitaliteit van het inwendige 
systeem alsook mentale, emotionele en fysiologische 

processen terug op de tong… 



Voor een droge huid, betere doorbloeding van de huid 

Zuiverende, afvalstofverwijderende behandeling van de huid 

Collageenstimulerende behandeling van de huid 

Vochtherstellende behandeling van de droge huid Top skin 

New skin 

Smooth skin 

Active skin 

Duur: 50 min. - Prijs: 65 euro 

Evenwichtsherstellende gelaatsverzorgingen 

© Les secrets de beauté 

Een behandeling zult u ervaren als een unieke 
behandeling van zorg en aandacht. 

 

De behandelingen stemmen wij af op de 
conditie van uw huid. 

 
Elke gelaatsverzorging omvat een reiniging, 

eventuele scrub, verwijderen van 
onzuiverheden, insluizen serum, massage, 

masker en wordt afgewerkt met een 
aangepaste dag– en oogcréme. 

Vochtregulerende behandeling specifiek voor  
de vochtarme huid 

Verstevigende, vochtherstellende behandeling van de huid Top fitskin plus 

Top fitskin 



Natuurlijke mini gelaatsverzorging 

Natuurlijke quick gelaatsverzorging 

Snelle basisverzorging aangepast 
aan elke huidtype. 

Kies zelf 3 onderdelen uit: 
Reiniging, peeling, scrub, poriën 

uitreinigen, wenkbrauwen epileren, 
gelaatsmassage of masker. 

Korte gelaatsverzorging aangepast aan uw 
huidtype zonder gelaatsmassage en masker, 
epilaties van het gelaat zijn wel inbegrepen. 
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Duur: 30 min. - Prijs: 40 euro 

                                                                  Duur: 40 min. - Prijs: 45 euro 

Zone behandeling 

Een korte behandeling waarbij we een specifieke zone aanpakken zoals bijvoorbeeld 
gerstekorrels verwijderen, onzuiverheden aanpakken,... 

Duur: 20 min. - Prijs: 25 euro 



80 euro per behandeling  
Startkuur van 8 behandelingen voor 640 euro inclusief setje thuisverzorgingsproducten 

Enkel bij volledige betaling van de kuur bij de eerste behandeling 

Natuurlijke huidherstellende gelaatsbehandeling 

We bekijken samen de oorzaak van het probleem  
door middel van de klantenfiche  

en de tongdiagnose zodat we tot een  
resultaatgericht behandelplan kunnen komen 

Deze behandeling bestaat uit kuurbehandelingen in het instituut aangevuld door 
verzorgingsproducten, kruidensupplementen en voedingsadvies voor thuisgebruik.  

Dat om een zo optimaal mogelijk resultaat te boeken. 
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Bij het boeken van een kuur ontvangt u een set thuisverzorgingsproducten (serum, 
crème, kruiden) zodat we ook van binnenuit de oorzaak kunnen aanpakken 

Maak vrijblijvend een afspraak zodat we samen de oorzaak van jouw huidprobleem 
kunnen aanpakken en tot een uitstekend resultaat kunnen komen. 

Heeft u last van: 
Couperose? 

Pigmentvlekken? 
Acné? 



Natuurlijke, exclusieve anti-agingbehandeling met 
cosmetische acupunctuur 

U kan 1 behandeling boeken voor een coup d’eclat of om er extra goed uit te zien 
voor een feestje. Voor een langdurig resultaat is een kuur aanbevolen. 

 
 

Een kuur bestaat uit 8 behandelingen 
De eerste 4  weken komt u 1x per week 
Daarna komt u 2 keer om de 2 weken, 

1 keer om de 3weken en 1 keer om de 4 weken 
Na de kuur een onderhoudsbehandeling  

om de 6 weken. 
 

 
Voor een optimaal resultaat gebruikt u thuis de voorgestelde kruiden, serum en 

crème, zodat we ook van binnenuit de oorzaak kunnen aanpakken. 

Nu 1 behandeling voor € 135 

Bij het boeken van een kuur krijgt u een setje thuisproducten (serum, crème, kruiden) 

Enkel bij volledige betaling van de kuur bij de eerste behandeling 

Cosmetische acupunctuur is één van de oudste cosmetische behandelingen 
die er in de Chinese geneeskunde gegeven wordt. 

Tijdens de behandeling wordt er getracht 
een natuurlijke facelift te creëren 

waardoor rimpels verminderen, het 
gezicht gelift wordt en er een natuurlijke 

teint aan de huid teruggegeven wordt. 

Er wordt gewerkt met: gezichtsmassage, 
ultrasound, serums, kruiden, 

dermacupping en crémes die de 
cosmetische acupunctuur behandeling 

ondersteunen. 

Een prima alternatief om het liftend effect  
van het gezicht te realiseren en rimpels te verminderen 
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