Microdermabrasie

Vertoont uw huid kleine rimpeltjes, ongewenste pigmentvlekken,
vergrote poriën of andere beschadigingen en onzuiverheden? Dan is een
microdermabrasie-behandeling een uitstekende oplossing!
Microdermabrasie is een dieptepeeling waarbij, met behulp van het Reviderm
microdermabrasie apparaat, een dun laagje van de opperhuid wordt verwijderd.
Dit gebeurt met zogenaamde microkristallen die over de huid worden gespoten.
Hiermee wordt op een veilige en gecontroleerde manier de huid ontdaan van
dode en beschadigde huidcellen. De kristallen en de verwijderde huidcellen
worden opgezogen en opgevangen in het apparaat. Een microdermabrasiebehandeling verstevigt het bindweefsel en zet de huid aan tot de vorming van
nieuwe, jonge cellen. Door de zuigwerking wordt de doorbloeding geactiveerd en
de aanmaak van collageen en elastine gestimuleerd. Kortom uw huid ziet er
jonger en frisser uit!
Microdermabrasie is voor vrijwel alle huidtypen geschikt, ook voor dunne en
gevoelige huidtypen!
Indicaties
- Huidveroudering
- Fijne rimpels
- Ondiepe littekens
- Acne
- Onzuivere huid
- Slecht doorbloede huid
- Zonbeschadigde huid
- Grove poriën
- Pigmentvlekken
- Totale huidverbetering
Behandeling:
Een microdermabrasie-behandeling begint met een goed gereinigde huid. Uw
huidconditie en de indicatie bepalen de duur en sterkte van de behandeling. Voor
een goed resultaat adviseer ik een kuur van ca. 5-10 behandelingen met een
tussenpoos van 7-10 dagen. De behandeling duurt ca. 75 minuten en wordt
afgesloten met een passend masker of serum en crème.
Na de behandeling kan de huid warm aanvoelen en wat roodheid vertonen. Dit
komt door de versterkte doorbloeding. U kunt echter na afloop direct uw normale
activiteiten weer oppakken.
Wel adviseer ik dringend om gedurende 5-7 dagen uit de zon te blijven en een
goede sunblock te gebruiken.

Prijzen
Prijzen variëren afhankelijk van type en duur van de behandeling
tussen € 75 en € 85,= per behandeling.
In kuurverband v.a. 5 behandelingen ontvangt u nog eens 10% korting
op de gehele kuur.

