faceplan

De Face Plan is speciaal samengesteld om jouw huid zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden naar
het gewenste resultaat. De Face Plan is jouw eerste ontmoeting met ons, waarbij wij een uitgebreide
intake afnemen, een gepersonaliseerd behandelplan samenstellen, en aan de hand hiervan direct
een allereerste behandeling uitvoeren. Dit behandelplan bevat op maat gemaakte huid verbeterende
behandelingen, huid verbeterende producten (Alpha-H), en unieke huidsupplementen (BeautySupps).
Wij bieden verschillende skinlevel behandelingen aan, met elk een eigen doel in de huid. Elk skinlevel
heeft zijn eigen huid verbeterende behandelingen. Des te verder je in het behandelplan komt, des
te meer je in de skinlevels wordt geüpgraded (indien mogelijk). Benieuwd welke behandelingen wij
aanbieden per level? Lees dan snel verder!

skinlevel one

Pro one peeling

Pro Two Peeling Perfecting Peeling

Deze peeling op basis
van gevriesdroogde
enzymen uit onder
andere groene papaja
en ananas, zorgt voor
milde maar grondige
exfoliatie, verhoogt
het vochtgehalte en
verbeterd de elasticiteit
en soepelheid in de
huid. Geschikt voor alle
huidtypen.

Deze Enzymatische
peeling op basis van
hibiscus, bentoniet
(groene) klei, Arnica
en kamillebloesem
is sterk ontgiftend en
detoxiﬁcerend, en zorgt
dat de huid weer in
balans komt. Geschikt
voor alle huidtypen.

Deze 15% Glycolzuur
peeling zorgt voor
een sterke opruiming
van dode huidcellen,
en werkt antiageing, hydrateert en
verstevigend. Deze
peeling wordt ook
vaak ingezet bij een
onderhuidse rode huid.

skinlevel two

Pro-X-Gel Peeling

Precision Peeling

Krachtige 30% Glycolzuur
peeling met hyaluronzuur
en botanische extracten.
Zorgt voor een diepe
exfoliatie van dode
huidcellen en triggert om
nieuwe jonge huidcellen
aan te maken. Deze
peeling wordt ook wel
de all-in-one peeling
genoemd. In te zetten bij
acne, (acne)littekentjes,
anti-ageing, vochtarmte,
grove poriën, pigmentatie
en onderhuidse roodheid.

Krachtige 40%
fruitzuren peeling
met 20% salicylzuur,
10% amandelzuur en
10% melkzuur. Deze
combinatie is in het
bijzonder geschikt
voor de probleemhuid.
(Acne)littekens,
hyperpigmentatie, grove
poriën en overmatige
talgproductie worden
intensief aangepakt.

skinlevel three

Microdermabrasie

Liquid Laser Prescriptive Peeling
Krachtige 50% peeling (30%
glycolzuur, 18% salicylzuur
en 2% melkzuur (totaal 50%))
met een waarde pH van
2.85. Deze combinatie staat
garant voor fantastische resultaten op het gebied van
moeilijk te behandelen melasma (pigmentatie), (acne)littekens, zonschade, elastose,
ernstige huidveroudering en
diepe rimpels.

Microdermabrasie zorgt
voor een diepe exfoliatie
die ontstaat door middel van
microkristallen die tijdens de
behandeling tegen de huid
aan worden gespoten, en
zorgen voor een polijsting
van de huid. De behandeling
zorgt ervoor dat dode huidlagen worden opgeruimd,
en nieuwe jonge huidcellen
worden gestimuleerd. Microdermabrasie zorgt voor
het verminderen van grove
poriën, littekens, pigmentatie, ﬁjne lijntjes, rimpeltjes en
een dove/grauwe huid. Het
geeft na één keer al een
mooi resultaat, echter dient
microdermabrasie altijd in
een kuurverband te worden
ondergaan voor optimaal resultaat.

Microneedling
Bij microneedling wordt met
behulp van de dermapen
met minuscule naaldjes, die
zeer snel op en neer bewegen, microscopisch kleine
gaatjes in de huid gemaakt.
Dit stimuleert de aanmaak
van het lichaamseigen collageen, elastine en hyaluronzuur waardoor ﬁjne lijntjes,
rimpels, stria, (acne)littekens,
grove poriën en huidverslapping verminderen. De behandeling wordt ook wel Collageen Inductie Therapie (CIT)
genoemd. De pen kan in
diepte en snelheid versteld
worden, waardoor de behandeling volledig aangepast
wordt aan jouw huid.

Bindweefselmassage
Tot ons 25e a 26e levensjaar
maken we volop collageen,
elastine en hyaluronzuur
aan in de huid. Naarmate
we ouder worden, neemt
dit af. Door middel van bindweefselmassage gaan wij
de huid weer verjongen. De
massage wordt uitgevoerd
op de onderste huidlaag
(bindweefsel). Door verschillende grepen toe te passen,
zorgen we voor verstrakking,
opvullen van ﬁjne lijntjes en
rimpels, afvoeren van afvalstoﬀen (verklevingen),
verbetering opname van
voedingsstoﬀen, contouren
verstrakken en algehele anti-ageing. Bindweefselmassage dient altijd in kuurverband
te worden ondergaan.

bodyplan

De Body Plan is speciaal samengesteld jouw lichaam zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden naar
het gewenste resultaat. De Body Plan is jouw eerste ontmoeting met ons, waarbij wij een uitgebreide
intake afnemen, een gepersonaliseerd behandelplan samenstellen, en aan de hand hiervan direct een
allereerste behandeling uitvoeren. Dit behandelplan bevat op maat gemaakte lichaam verbeterende
behandelingen, lichaam verbeterende producten (Alpha-H), en unieke huidsupplementen (BeautySupps).
Wij bieden verschillende behandelingen aan, met elk een eigen doel in de huid. Benieuwd welke
behandelingen wij aanbieden voor het verbeteren van het lichaam? Lees dan snel verder!

Lpg Endermologie
Ondanks intensief sporten of diëten kunnen er op sommige
plekken van het lichaam vetophopingen, cellulite of
verslapping ontstaan. Lipomassage, een techniek van
LPG Endermologie, biedt de oplossing. Endermologie
is een intensieve massage die uitgevoerd wordt op de
onderste huidlagen. Door middel van cel stimulatie wordt de
natuurlijke lipolyse van het lichaam geactiveerd (natuurlijke
vetverbrandingssysteem van het lichaam) waardoor
vetophopingen, cellulite en verslapping snel zichtbaar zullen
verbeteren. LPG Endermologie dient altijd in kuurverband
te worden ondergaan. De behandelingen vinden (minimaal)
2 keer per week plaats in de praktijk. Na de intensieve kuur
wordt geadviseerd 1 keer per maand het resultaat bij te
houden. Als LPG-specialisten van Nederland, helpen wij je
graag verder naar een Summer body!

bindweefselmassage
Tot ons 25e a 26e levensjaar maken we volop collageen,
elastine en hyaluronzuur aan in de huid. Naarmate
we ouder worden, neemt dit af. Door middel van
bindweefselmassage gaan wij de huid weer verjongen.
De massage wordt uitgevoerd op de onderste
huidlaag (bindweefsel). Door verschillende grepen
toe te passen, zorgen we voor verstrakking, opvullen
van ﬁjne lijntjes en rimpels, afvoeren van afvalstoﬀen
(verklevingen), verbetering opname van voedingsstoﬀen,
contouren verstrakken en algehele anti-ageing.
Bindweefselmassage dient altijd in kuurverband te
worden ondergaan.

Medical Plan

De Medical Plan is voorafgaand aan een medische behandeling. Om zo optimaal mogelijk resultaat te
krijgen, is de Medical Plan jouw eerste ontmoeting met ons, waarbij wij een uitgebreide intake afnemen,
een gepersonaliseerd behandelplan samenstellen, en aan de hand hiervan direct een allereerste
behandeling uitvoeren. Wij bieden verschillende behandelingen aan, met elk een eigen doel in de huid.
Benieuwd welke behandelingen wij aanbieden? Lees dan snel verder!

Hyaluronpen

Hyaluronpen

filler zonder naald

botox zonder naald

Het is eindelijk mogelijk om
op een non-invasieve manier
(zonder de huid te beschadigen of te doorboren) lippen, en
rimpels in de huid plaatselijk op
te vullen met ﬁllers (hyaluronzuur). Voor het inbrengen van
de ﬁllers tijdens de Hyaluronpen behandelingen gebruiken
wij het merk van E.P.T.Q. Deze
ﬁller is gemaakt van hyaluronzuur en volledig biologisch
afbreekbaar. Door de kleine
moleculaire structuur van de stof
zorgt dit merk voor het mooiste
resultaat, met de minst mogelijke complicaties. De ﬁllers zijn
gegarandeerd veilig en CE-gecertiﬁceerd. Er zijn verschillende
soorten ﬁllers, daarover lees je
hieronder meer.

Cross-linked fillers

De Crosslinked ﬁllers
worden gebruikt tijdens de
hyaluronpen behandeling.
Cross-linked ﬁllers zijn hoge
kwaliteit cross-linked sodium
hyaluronate. Deze soort is
een landurige variant ﬁller,
en wordt gebruikt voor
de behandeling van ﬁjne,
medium en diepe rimpels
en voor vergroting van lip
volume. Het resultaat bij het
opvullen van rimpels is 8 tot
10 maanden, en bij lippen 6
tot 9 maanden.CE
gekeurd nummer CE2292

Tijdens de hyaluronpen behandeling met botox gebruiken
wij “natuurlijke botox”, ook wel
Argireline genoemd. Argireline
Anti-Wrinkle Solution combineert
twee actieve ingrediënten om
een milde, niet-toxisch botox effect te bereiken. De werkzame
stoﬀen remmen de samentrekking van spieren en vermindert
zo de expressierimpels. Het veilige alternatief voor botox voor
degene die niet hun volledige
gelaatsuitdrukking willen verliezen. Argireline Anti-Wrinkle Solution is eﬀectief en vermindert
rimpels en voorkomt nieuwe rimpelvorming. Argireline Antirimpel
oplossing is eﬀectief voor expressie lijnen op het voorhoofd,
tussen de wenkbrauwen, rond
de ogen en “rokersmond” lijntjes
rond de lippen te verminderen.

Non cross-linked fillers

Skin DNA

Skintastic houdt zich altijd bezig
met de innovatiefste technieken
binnen de skinbranche. Wij bieden SKINDNA TM aan, waarbij je
met een speciale DNA-test jouw
huid-DNA kunt ontrafelen. Deze
DNA-resultaten worden gebruikt
om wetenschappelijk een gepersonaliseerd plan te maken
die u een uniek product -en
behandelregime biedt dat speciaal op jou is afgestemd. Hierdoor kun je verder gaan dan de
‘one-size-ﬁts-all’-suggesties. Met
behulp van de juiste huidverzorgingsingrediënten gericht op uw
eigen genetische
aanleg.Je staat op het punt om
een betere huidtoekomst te krijgen.
De SkinDNA TM test geeft
uitsluitsel over uw genetische
aanleg met betrekking tot huidveroudering, en ontstekingsgevoeligheid in 5 test categorieën
te onderscheiden:
1. Stevigheid & Elasticiteit
2. Rimpelvorming (Glycatie)
3. Zonneschade & Pigmentatie
4. Schade door Vrije Radicalen
5. Gevoeligheid & Ontsteking

De Non crosslinked ﬁllers
worden gebruikt tijdens de
hyaluronpen behandeling.
Non crosslinked hyaluronzuur
is een zeer eﬀectief vocht
inbrengend middel.Wanneer
toegepast op de huid,
vormt hyaluronzuur een
visco-elastische ﬁlm, dat
gemakkelijk opgenomen
wordt in de huid. De
Hyaluronzuur wordt gebruikt
om rimpels op te vullen maar
ook wordt het aanbevolen
om een vermoeide en
uitgedroogde huid te
verbeteren. Deze soort is
een kortdurende variant
ﬁller, en wordt gebruikt als
je nog niet zeker genoeg
bent om langdurige ﬁllers
te gebruiken. Het resultaat
is zowel bij opvullen
van rimpels als lippen
na maximaal 6 weken
afgebroken door het lichaam.

Beauty Upgrades

The Brow Treatment
The Brow Treatment is een volledige make-over behandeling
van de wenkbrauwen. De wenkbrauwen worden geëpileerd
met een speciaal touw die Aloë
Vera bevat. Dit zorgt direct voor
een minimale roodheid, voeding
en kalmering van de huid. Omdat de touw techniek wordt gebruikt, kunnen er strakkere vormen worden gecreëerd, kunnen
alle haartjes (ook dons!) worden
meegepakt, en blijven de haartjes ook langer weg. Tijdens
The Brow Treatment worden de
wenkbrauwen ook geverfd, wat
zorgt voor het optimale resultaat.

Lash Lifting
Bij Lash Lifting worden de eigen
wimpers gekruld, gelift en geverfd waardoor je geen wimperextensions meer nodig hebt.
Door middel van verschillende
lotions met hoge werkzame stoffen, worden de wimpers tijdens
de behandeling niet alleen gekruld maar ook gevoed en verzorgd. Het resultaat verschilt per
persoon, maar blijft gemiddeld 6
tot 9 weken zitten.

