Intraceuticals zuurstofbehandeling

Na jaren van onderzoek is Intraceuticals erin geslaagd een revolutionair systeem te
ontwikkelen waarbij hoogwaardige serums met behulp van zuurstof in de diepere huidlagen
worden gebracht met een direct zichtbaar resultaat:
Een gladde huid, vermindering van fijne rimpeltjes en lijntjes, een beter volume en
toegenomen stevigheid. Uw huid wordt grondig gehydrateerd in balans gebracht en
glanst van gezondheid en vitaliteit: de resultaten zijn niet alleen direct zichtbaar maar
verbeteren ook nog eens in de dagen erna.

Huidstructuur na een Intraceuticals Rejuvenate Infusion
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HOE HOUDEN WE DE CONDITIE VAN DE HUID OPTIMAAL?
Bij het ouder worden verminderd het vermogen om zuurstof op te nemen uit de ons
omringende lucht en de mogelijkheid om de natuurlijke vochtbinders aan te maken.
Het resultaat is huidveroudering.

Bij anti-aging gaat het erom de natuurlijke processen in de huid zoveel mogelijk actief te
houden. Met de Intraceuticals Infusion brengen we de huid weer in balans.

Het unieke Rejuvante serum van Intraceuticals bevat een licht hyaluronzuur en een krachtige
combinatie van vitaminen (A, C en E) en anti-oxidanten.

WAT DOET HYALURONZUUR?
Hyaluronzuur is een natuurlijke vochtbinder in ons lichaam. Bij het ouder worden maken wij
minder Hyaluronzuur aan en wordt ook de kwaliteit ervan minder. Onze huid wordt daardoor
matter en slapper. De droogterimpel is geboren!
Het hyaluronzuur dat aanwezig is in het Rejuvenate serum helpt direct het hydrateren van de
huid wat resulteert in een toegenomen stevigheid, verminderde fijne lijntjes en rimpeltjes,
verbeterde gezichtscontouren en een algeheel stralend uiterlijk

WAAROM VITAMINEN?
De vitaminen A, C en E zijn belangrijk voor de huid. Zij maken de vrije radicalen onschadelijk
die bij het ouder worden steeds meer vat krijgen op de huid. Ook bij stress en vermoeidheid
worden vrije radicalen gevormd die de cellen beschadigen.

COLLAGEEN HOUDT DE HUID STEVIG!
De stevigheid van de huid wordt bepaald door collageen. Collageen heeft hyaluronzuur en
vitamine C nodig om zich te kunnen vernieuwen. De producten van Intraceuticals bevatten
zowel het hyaluronzuur alsook een hoge concentratie vitamine C.
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HEEFT VOOR ELKE HUIDWENS EEN BEHANDELING EN PRODUCTLIJN
Prijzen
per behandeling
- Rejuvenate - verjongt, lift en hydrateert

€ 99,00

- Atoxelene

- een plaatselijk alternatief voor anti-rimpel injecties

€ 35,00

- Opulence

- vermindert pigmentvlekken

€ 109,00

- Clarity

- verwijdert acne en andere onzuiverheden

€ 109,00

Voor meer mogelijkheden en prijzen in kuurverband kunt u contact opnemen met de salon.

DE BEHANDELING
Na een intake gesprek overleg ik samen met u welke van de verschillende serums het beste
aansluit op uw huidconditie en wensen.
Tijdens de behandeling krijgt u als het ware een massage. De pure zuurstof wordt onder
zeer aangename druk in de huid gebracht samen met de
werkzame stoffen. Een enkele behandeling geeft meteen
resultaat. Wilt u een optimaal resultaat dan is het raadzaam
om een kuur te ondergaan. Een kuur bestaat uit zes
behandelingen met tussenpozen van ca. 7-10 dagen. Het
resultaat is eenvoudig bij te houden door eens in de ca. 8
weken een behandeling te ondergaan.

AANRADER VOOR UW DECOLLETE!
Het decolleté wordt snel craquelé omdat de huid hier gemakkelijk vocht verliest. Tegen een
kleine meerprijs kan het decolleté in de behandeling meegenomen worden. Beslist het
resultaat waard als u boven de 45 jaar bent!

ONTDEK HET GEHEIM VAN HOLLYWOOD……………………..

