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eVeel mensen hebben last van huidproblemen. Denkt u maar 

aan rimpeltjes, vlekjes, littekens of acne. Maar ook dofheid, 

verlies aan vitaliteit of andere algemene verslechteringen 

van de huidconditie komen steeds meer voor. Ze zijn het  

gevolg van stress, spanningen, verslechterend milieu of een-

voudigweg het vorderen der jaren.

GELUKKIG IS ER NU EEN OPLOSSING!

Microdermabrasie maakt uw huid weer gezond en geeft u 

weer een frisse, jeugdige uitstraling. Vlekjes, rimpeltjes en 

oneffenheden vervagen en u voelt zich weer mooi en vitaal.

➤  Huidproblemen? 
 Microdermabrasie!

➤  Microdermabrasie: 
 de oplossing voor uw 
 huidproblemen

➤ Acne
➤  Dofheid
➤  Rimpels
➤  Littekens
➤  Huidvlekken
➤  Huidveroudering
➤  Schade door zonlicht

Microdermabrasie
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Wilt u meer weten over de behandelingen 
met Microdermabrasie, neem dan contact op met:



Een nieuwe, zeer effectieve behandelmethode voor de huid met 
algemene verouderingsverschijnselen, zoals een doffe, matte huid 
met rimpeltjes, elasticiteitsverlies, grauwheid of verlies van vitaliteit.

Deze verschijnselen kunnen al op vrij jonge leeftijd hun intrede doen 
en zijn vaak het gevolg van stress, zonlicht, roken, slechte voeding, 
alcohol, milieu-invloeden of gewoon het vorderen der jaren.

Microdermabrasie werkt ook goed bij de aanpak van specifieke 
huidproblemen zoals pigment-, ouderdoms- en huidvlekken, acne 
en acnelittekens, littekens na ongeval of operatie, striae en  
cellulitis.

Microdermabrasie is een veilige, mechanische afslijping van de 
bovenste huidlagen met behulp van microkristallen. De dode huid-
cellen, oneffenheden en onreinheden worden effectief verwijderd.

Microdermabrasie is een superpeeling die een totale regeneratie van 
de huid bewerkstelligt. Door de verwijdering van oude cellen van de 
opperhuid wordt het lichaam gestimuleerd tot de natuurlijke  
aanmaak van nieuwe, jonge huidcellen. Effectieve huidverjonging 
is het gevolg.

➤  Microdermabrasie, wat is dat?

Afhankelijk van de aard van uw specifieke huidprobleem zal  
uw schoonheidsspecialist u een behandeling of behandelkuur  
adviseren. Uw schoonheidsspecialist is speciaal opgeleid om te 
kunnen werken met de Microdermabrasieapparatuur en kan u 
deskundig adviseren.

Het is van groot belang de behandelingen thuis te ondersteunen 
met speciale producten welke u 2 maal daags (‘s ochtends en  
‘s avonds) dient te gebruiken. Uw schoonheidsspecialist kan u 
ook hieromtrent deskundig adviseren. De ondersteunende  
producten voor thuisgebruik zijn essentieel voor een goed  
resultaat. Blijft u direct na de Microdermabrasie behandeling  
enkele dagen weg van zon of zonnebank.

➤  Hoe verloopt de behandeling?

MICRODERMABRASIE: DE OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEMEN

Na een Microdermabrasie behandeling of -kuur is het resultaat 
meteen goed zichtbaar.  U heeft een frisse en stralende huid, een 
vitale en jeugdige uitstraling, sterke vermindering van oneffen-
heden en sterke vermindering van vlekken en rimpeltjes.

De Microdermabrasie behandelingen zijn geheel pijnloos!

➤  Hoe werkt het?

De Micro-
dermabrasie 

behandelingen 
zijn geheel 

pijnloos!


