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De huid wordt gereinigd en behandelt met een voedend masker en voelt na de behandeling
heerlijk zacht en schoon. De relatief snelle behandeling wordt ingezet om voordelig kennis
te maken met de producten.

De huid wordt gereinigd en behandelt met een voedend masker en voelt na de behandeling
heerlijk zacht en schoon. Voor deze behandeling nemen wij extra de tijd om jou heerlijk te
laten ontspannen door een lange reiniging, dieptereiniging en een heerlijke massage. Deze
behandeling wordt het meest ervaren als relaxend.

De huid wordt uitgebreid gereinigd met een reiniging en peeling,. De onzuiverheden worden verwijderd hierna geniet je heerlijk van een ontspannende massage en krijg je een voedend masker met daarna een serum of oil elixer afgestemd op het huidtype.
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Er wordt gewerkt met producten die Salicylzuur bevatten. De huid en de poriën worden
diep gereinigd. De talgproductie wordt gereduceerd door de behandeling met organic Jojoba olie.

De SPA-clear behandeling is een behandeling voor de onzuivere en/of acne huid van ca. 60
minuten. Er wordt gewerkt met Salicylzuur en Benzoyl Peroxide waar nodig, dit kan ook een
combinatie van beide zijn. De huid en de poriën worden diep gereinigd. De talgproductie
wordt gereduceerd door de behandeling met organic Jojoba olie.

Bij deze behandeling ondergaat u een bindweefselmassage die gericht is op het herstelvermogen van de huid. De doorbloeding wordt geactiveerd, wat de aanmaak van collageen- en
elastinevezels stimuleren (Collageen zorgt voor stevigheid en elastine voor veerkracht.).
Het werkstofdepot in de huid wordt verzadigd met natuurlijke actieve werkstoffen en er
wordt gewerkt met een lifting gold masker wat pro-vitamine B, hyaluronzuur, aloë vera en
melkzuur bevat.
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Doordat de dode huidcellen verwijdert zijn is de huid nu beter in staat om werkstoffen op te
nemen waardoor deze meer effect hebben in de huid. De huid krijgt tevens een betere
doorbloeding en stimuleert de aanmaak van nieuwe cellen.
Na behandeling is het van belang om gebruik te maken van een goede dagverzorging met
SPF.

Doordat de dode huidcellen verwijdert zijn is de huid nu beter in staat om werkstoffen op te
nemen waardoor deze meer effect hebben in de huid. De huid krijgt tevens een betere
doorbloeding en stimuleert de aanmaak van nieuwe cellen. Hierna worden ook de onzuiverheden verwijderd en krijg je een heerlijke ontspannende massage van nek-schoudersgelaat.
Na behandeling is het van belang om gebruik te maken van een goede dagverzorging met
SPF.

Doordat de dode huidcellen verwijdert zijn is de huid nu beter in staat om werkstoffen op te
nemen waardoor deze meer effect hebben in de huid. De huid krijgt tevens een betere
doorbloeding en stimuleert de aanmaak van nieuwe cellen.
Bij deze behandeling ondergaat u een bindweefselmassage die gericht is op het herstelvermogen van de huid. De doorbloeding wordt geactiveerd, wat de aanmaak van collageen- en
elastinevezels stimuleren (Collageen zorgt voor stevigheid en elastine voor veerkracht.).
Het werkstofdepot in de huid wordt verzadigd met natuurlijke actieve werkstoffen en er
wordt gewerkt met een collageen masker.
Na behandeling is het van belang om gebruik te maken van een goede dagverzorging met
SPF.
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Bij microneedling worden een groot aantal kleine kanaaltjes in de huid gemaakt. Tijdens de
behandeling worden speciale actieve werkstoffen op de huid aangebracht, die via deze kanaaltjes direct worden opgenomen door diepere gelegen huidlagen. De huid herstelt en
sluit deze kanaaltjes met huieigen, glad collageen.

Bij microneedling worden een groot aantal kleine kanaaltjes in de huid gemaakt. Tijdens de
behandeling worden speciale actieve werkstoffen op de huid aangebracht, die via deze kanaaltjes direct worden opgenomen door diepere gelegen huidlagen. De huid herstelt en
sluit deze kanaaltjes met huid eigen, glad collageen. De bindweefselmassage is gericht op
het herstelvermogen van de huid. De doorbloeding wordt geactiveerd en de aanmaak van
collageen- en elastinevezels wordt gestimuleerd.

*Om resultaat te boeken bij deze behandeling is kuurverband aan te raden. Om resultaat te behouden na een
kuur is een losse behandeling aan te raden om 4x in het jaar te doen.
** Bij een kuurverband plannen we alle afspraken door zodat deze vast staan. Behandeling is in 1x te betalen of
in termijnen.
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Heerlijk ontspannende en rustgevende massage. Om lekker even te ontspannen en de spieren los te krijgen.

Stevige massage waarbij extra gebruik wordt gemaakt van de onderarmen en vuisten.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van warme stenen die rustgevend, kalmerend werken en de stofwisseling bevorderd.

Cupping helpt bij het verminderen van vet- en vochtophoping, cellulite, strié, verbetering van de doorbloeding en het
helpt afvalstoffen te verwijderen uit de spieren.
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