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WIJ G A AN MEE MET DE TOEKOMST
VANDAAR DAT WE MEER EN MEER GAAN WERKEN OP HUIDVERBETERING

Hieronder de uitleg hoe we dat gaan aanpakken:

Onze aanpak voor een zichtbare huidverbetering
We kunnen je huid op veel verschillende manieren verbeteren. Een grauwe huid kan weer stralen, een
verslapte huid vindt haar stevigheid terug, pigmentvlekken vervagen of verdwijnen.
We starten eerst met het bespreken van je wensen. Daarna gaan we met zeer geavanceerde apparatuur een
HUIDANALYSE maken, zodat we zien hoe de toestand van je huid op dat moment is. Op deze manier
kunnen we jou een zeer persoonlijk advies op maat geven. Ook krijg je een persoonlijk productadvies
zodat je de behandeling thuis optimaal kunt ondersteunen om zo een zo mooi en goed mogelijk resultaat
te bereiken. Door middel van MICRODERMABRASIE, MICRO NEEDLING, FRUITZUUR-

NU EEN GRATIS
HUIDANALYSE ,
BEL VOOR
JOUW
AFSPRAAK.

PEELINGS bezorgen wij je een echte huidverbetering om zo een langdurig stevige, elastische en stralende huid te krijgen.

Producten en Apparatuur
In ons instituut werken wij met de producten en apparatuur van BABOR. Want BABOR staat voor hoogwaardige cosmetica en apparatuur, die innovatieve, wetenschappelijke inzichten en de effectieve werkwijze
van de natuur op het hoogste niveau verenigt. Kostbare bestanddelen zorgen voor aantoonbare huidverbetering en verjonging.
In veel gevallen is het inzetten van zinvolle, apparatieve methoden binnen een huidverbeterende behandeling onvermijdelijk. Om deze redenen biedt BABOR TECH je de volgende apparatieve technologien, om
behandelingsresultaten werkzaam te ondersteunen:

BABOR DERMA VISUALIZER:
huidanalyse toestel met hightech
huidmetingen en sterk vergrote
beeldweergaven.

BABOR MICRODERMABRASIE: De effectieve synergie:
intensieve peeling + dieptewerking =
zichtbaar zachte, gladdere huid

BABOR ULTRASONIC SKIN AKTIVATOR: De 2-in-1 verzorgings-proffesional thuis. Stap1: reiniging tot diep
in de poriën. Stap 2: micromassage met
ultrasone golven

BABOR MICRO NEEDLING: Het nieuwe tijdperk van de
apparatieve cosmetica om de huid in de diepte aan te pakken. De
behoedzame, niet-invasieve anti-aging behandeling.

Daarnaast gebruiken wij de FRUITZUURPEELING van Dr. BABOR . Deze werkt huidvernieuwend, verjongend, depigmenterend en vermindert ontstekingen.

WENST U MEER INFO OVER DEZE SPECIFIEKE BEHANDELINGEN
DAN BENT U STEEDS WELKOM .

Wie met zijn advertentie komt van Publi-Week krijgt in de maand oktober 10% korting op één van deze behandelingen .

