Microdermabrasie
Intensieve peeling van de huid voor huidverbetering!
Microdermabrasie is de oplossing voor:















Een totale huidv erbetering
Grov e poriën
Fijne lijntjes(diepe rimpels v ervagen)
Verouderde huid
Ouderdomsvlekken
Pigment vlekjes
Verbetering v an de elasticiteit van de huid
Acné
Littekens
Onregelmatigheden
Futloze huid
Onzuiv ere rokershuid
Striae
Zonbeschadigde huid

Tip, doe deze behandeling in combinatie met het topkwaliteitsproduct Dr. BABOR v oor
nog meer resultaat.
Hoe werkt microdermabrasie?
Steriele microkristallen worden onder druk op de huid gespoten, waardoor oude en
dode huidcellen loskomen v an de huid. Deze kristallen worden gelijktijdig met een
speciale v acuüm techniek opgezogen. Microdermabrasie is v ergelijkbaar met
zandstralen, maar dan wel aangepast op de huid. Door het regeneratiev ermogen v an de
huid, gaat deze zichzelf herstellen met nieuwe cellen. Na de 1e behandeling is er al
zichtbaar resultaat!

De grote v oordelen v an een microdermabrasie behandeling:




Veel intensiev er dan een scrub
Veiliger dan een chemische of kruidenpeeling
Zichtbare resultaten

De kuur bestaat uit wekelijkse behandelingen in combinatie met persoonlijk af gestemde
thuisv erzorging van Babor. Optimaal resultaat is er al v anaf 5 behandelingen.

Na de behandeli ng:
U ziet direct na een behandeling dat uw huid intensief behandeld is. Na de behandeling
wordt aangeraden om uw huid met uiterste zorg te behandelen.
De huid is nu v erdund en erg gev oelig voor invloeden v an buitenaf.
De huid ziet er licht rood tot roze uit en heeft een f risse uitstraling en zal aanv oelen
alsof u lang in de zon heeft gezeten. Een goede nabehandeling is daarom noodzakelijk.
Daarv oor gebruikt u een speciaal op uw huid af gestemd serum/ampul en crème, deze
versnellen het herstel v an de huid en gev en extra bescherming tegen invloeden v an
buitenaf .
Mogelijke reacties van de huid:
Een paar uur na de behandeling kan het zijn dat de huid trekt of vlekkerig of strepen
van de behandeling zichtbaar gaan worden. Dit is een normale reactie.
De huid kan tot twee dagen na de behandeling rood zien. De delen v an de huid die
extra intensief behandeld zijn kunnen na twee dagen gaan schilf eren. Met een fijne
scrub, kunt u de schilf ertjes v erwijderen.
Na de microdermabrasie behandeling kunt u in f eite gewoon weer aan het werk.
Het wordt afgeraden om op de dag van de behandeling te:







Sporten
Heet te douchen
Een sauna te bezoeken
Zwemmen
Geen make-up tot 24 uur
Geen andere behandelingen gedurende 2 weken

Dit in v erband met de reeds bestaande v ersterkte doorbloeding v an de huid door de
behandeling.

Verzorging thuis:
Voorkom blootstelling aan zonlicht tot ca. tien dagen na de behandeling.
Bescherm daarom uw huid gedurende die periode met een sunblock f actor 50. Dit geldt
ook in de winter. Uw huid is zijn natuurlijke bescherming tegen UV straling kwijt,
waardoor u gev oeliger wordt v oor pigmentverschuivingen in de huid.
Nazorg:
Omdat de huid erg toegankelijk is v oor werkstoff en, word het gebruik v an geschikte
persoonlijk af gestemde Babor producten na de behandeling aangeraden. Zodat u het
optimale resultaat kunt behalen.

Resultaat:
o
o
o
o
o
o

Egalere huid
Fijnere poriën
Frissere uitstraling
Verminderde pigmentvlekken
Stabielere/rustigere huid
Strakkere huid

Prijs Microdermabrasie
Per behandeling € 80,00

