
Acne 
Een vette of gemengde huid die vatbaar is voor acne heeft een verzorging nodig  

die specifiek werkt op elk van de veranderingen die zich bij dit huidtype voordoen.  
Onzuiverheden op het gezicht worden zichtbaar onder invloed van stress,  

vermoeidheid, maandstonden, ...   
Het kan ook een uiting zijn dat het lichaam sterk vervuild of overbelast is.  

Hoe acne voorkomen? 

Grondig reinigen van de huid met de juiste reiniging en lotion  
zowel ‘s morgens als ‘s avonds. 

 

‘s Avonds de make-up altijd verwijderen! 
 

Wat we eten kan op een directe manier het optreden  
van acne beïnvloeden, Omega-3 en groene thee  

hebben een positieve werking. 
 

Eventueel voedingssuplementen gebruiken. 
 

Stel de huid bloot aan gezonde frisse lucht en zon,  
gebruik dagelijks verzorgende crèmes, reinig de huid dagelijks,  

gebruik wekelijks een peeling en kleimaksers waardoor de  
onzuiverheden uit de huid getrokken worden. 

 

Let op dat je geen peeling gebruikt met een ‘grove’ korrel zodat de 
huid niet op een verkeerde manier gestimuleerd wordt en meer talg 

gaat aanmaken. 

Ondersteunende voedingssuplementen... 

Deto-x zorgt voor de afvoer van afvalstoffen en reinigt het lichaam 
waardoor dit zijn uitwerking heeft op de huid. 

 

Skin-x bevat o.a. goede vetzuren en kruiden die de huid zuiveren. 
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Verloop van de behandeling 
 

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

BHA peeling 
Aanbrengen marmatrix masker 

Aanbrengen van een aangepaste dagcrème 
 

Duur: 45 min. - Prijs: 75 euro 

BHA peeling + Cosmeceutische gelaatsverzorging institute BCN 

Speciaal voor een acne huid, vette huid en onzuivere huid 
hebben we een behandeling met de  
BHA peeling (Beta Hydroxy Acid),  

dit is een peeling die 20% salicylzuur bevat. 
 

Salicylzuur lost verstoppingen in de poriën op en vermindert 
de verhoorning. De huid wordt schoon, glad en verfijnt de 

structuur, de poriën. 
 

Voor een acne huid/vette huid adviseer ik een kuur, 
1x per week gedurende 4 tot 6 weken. 

 

We combineren dit met het vochtinbrengend  
marmatrixmasker om de vochtbalans terug op peil  

te brengen. 

Een combinatie van talgregulerende en antibacteriële ingrediënten die het  
onevenwicht van de vette huid en de acnehuid terug in balans brengen en  

de verspreiding tegengaan. 
Dit wordt bereikt door de tussenkomst van de ingrediënten op elk niveau. 

Vermindert en normaliseert de talgafscheiding, verhindert de bacteriële verspreiding, 
vermindert de ontsteking, versterkt de natuurlijke weerstand van de huid. 

 
Duur: 60 min. - Prijs: 125 euro 

Kuur van 8 behandelingen: 1000 euro + dag– en nachtcréme gratis 

Intensieve behandeling voor een super resultaat! 
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Wat kan lichttherapie voor de acnehuid betekenen? 

Blauw LED licht (415 nanometer) bevat genoeg kracht 
om opzienbare therapeutische verbeteringen ten 

aanzien van de huid te leveren. 
 

De resultaten van 4 onderzoeken zijn met elkaar 
vergeleken. De onderzoeken zijn in klinieken in Israël, 

USA en Japan uitgevoerd. Bij al deze onderzoeken 
hebben de patiënten 4 weken voor het onderzoek geen 

acne medicatie gebruikt. 
 

De patiënten kregen 2x per week een behandeling  
van 8-15min.  

 

Uit deze recente onderzoeken is gebleken dat de acne 
laesies gemiddeld met 63% na 10 behandelingen 

verminderd waren. 
 

Men kan dit resultaat nog versterken door thuis ook een  
specifieke blauwe lamp te gebruiken. 

Verloop van de behandeling 
 

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

De onzuivere zones 15 tot 20 min. belichten 
Aanbrengen van een aangepaste dagcrème 

 

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

Kan ook gecombineerd worden met een cosmeceutische gelaatsverzorging 
en de intensieve verzorging met de BHA peeling. 

De behandeling wordt steeds in kuur gegeven, 2x per week 
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De behandeling is zo goed als pijnloos en word alleen door de bacteriën opgenomen. 
Het heeft dus geen nadelig effect op het omringende weefsel 

GEM licht technologie 

75 euro per behandeling 
375 euro voor een kuur van 6 behandelingen 

Zwangerschap 
Zeer donkere huid 

Bij gebruik Roaccutane 
Huidkanker 

Epilepsie 
Na zonnebank 

Hoe werkt het? 

De GEM lamp geeft een straal af van geel, groen en rood licht. 
Het geel/groene licht vernietigt de bacteriën en het rode licht 

vermindert meteen de overproductie van talg door de 
klieren te laten krimpen. 

Het licht wordt door de huid geabsorbeerd en is niet 
schadelijk. 

 
Starten met een kuur van 6 behandelingen waarbij 
iedere 3e dag een behandeling wordt uitgevoerd. 

We kunnen de kuur nog eens verlengen met 3 
behandelingen. 

Na de kuur een onderhoudsbehandeling  
iedere 6 à 8 weken. 

Hoe vaak? Wanneer niet? 
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120 euro per behandeling  
Startkuur van 8 behandelingen voor 960 euro inclusief setje thuisverzorgingsproducten 

Enkel bij volledige betaling van de kuur bij de eerste behandeling 

Natuurlijke, huidherstellende gelaatsbehandeling met 
cosmetische acupunctuur 

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: 
Acné? 


