
Institute BCN 

 De producten zijn volledig steriel 
 Verpakt voor eenmalig gebruik 
 Bevat geen conserveringsmiddelen 
 Bevat geen additieven dus beter verdragen voor de huid 
 Farmaceutische kwaliteit 

© Les secrets de beauté 

De buitengewone combinatie van AHA’s, vitamine C, 
polyvitamines, vitamine A en glycolic acid vormen 

een mengsel dat krachtig is in zijn prestaties en zorgt 
voor een zichtbaar resultaat. 

 
De behandeling wordt steeds 

gepersonaliseerd al naargelang de 
behoeften van de huid en wordt 
steeds met de nodige apparatuur 

uitgevoerd. 

4x wekelijks 

2x om de week 

2x per maand 
Kuur 



 Coup d’éclat 

 Opliftend en beschermend 

 Mimische rimpels 

 Anti-oxidanten 

 Sterk hydraterend 

 Hyperpigmentatie 

 Depigmentatie 

 Comedonen 
 Onderhuidse acné 
 Actieve acné 

 Wallen 
 Kraaiepootjes 
 Mimische rimpels 
 Donkere kringen 

1 behandeling: 150 euro 
8 behandelingen: 1200 euro  

(bij kuur gratis dag– en nachtcréme) 

Institute BCN 

© Les secrets de beauté 

We maken de juiste cocktails met de meest 
krachtige ingrediënten voor een optimaal 

resultaat. 

1 behandeling: 135 euro 
8 behandelingen: 1080 euro 

(bij kuur gratis dag– en nachtcréme) 

1 behandeling: 125 euro 
8 behandelingen: 1000 euro 

(bij kuur gratis dag– en nachtcréme) 

1 behandeling: 85 euro 
8 behandelingen: 680 euro 

(bij kuur gratis dag– en nachtcréme) 



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. 

© Les secrets de beauté 

 
 

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  

© Les secrets de beauté 

 
 

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 


