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Nieuws 
 
Nieuw: Wenkbrauw make-up kit in 6 verschillende kleuren. Waterproef en langdurig resultaat! Voor € 29,95 
Aanbieding: Facelifter Hyaluronzuur behandeling 3 behandelingen in een week. Van circa 30 minuten nu € 89,00 Losse behandeling € 45,00 
Productverdieping: Informatie over een product/bepaalde productlijn. 

 

 

Wenkbrauw make-up kit 
De verpakking bevat 3 sjablonen dun, normaal en dik, een kwastje en een stijlvol doosje met 

transparant deksel bevat een hoogwaardig wenkbrauwpoeder. U vormt de perfecte wenkbrauw snel 

en eenvoudig. Bovendien is de poeder waterproef en long lasting. 

 

 

 

 

 

Facelifter Hyaluronzuur behandeling 
Naarmate de jaren verstrijken wordt de huid slapper, dunner en droger. Door de afbraak van Hyaluronzuur wat van 
nature in het lichaam voorkomt kunnen we ervoor zorgen dat de vochtbalans in de huid weer geoptimaliseerd wordt. 
Hyaluronzuur kan tot 300 x  zijn eigen gewicht vocht vast houden. Wanneer dit niet meer voldoende aanwezig is wordt 
de huid droger en ontstaan er rimpels. Een belangrijk onderdeel van de Facelifter behandeling is dan ook Hyaluronzuur 
diep de huid insluizen d.m.v. galvanische stroom , ofwel Iontoforese. Met zijn werkingsmechanisme van iontoforese, 
openen de huidporiën zich voor een zeer korte periode. 

 
 
De Facelifter behandeling geeft ook spierstimulatie, training van de mimische spieren in het gezicht.  De productie 
van nieuw collageen en elastine wordt gestimuleerd in de huid.  De  behandeling wordt toe gepast als losse 
behandeling in de salon. Duur circa 30 minuten. Na de behandeling ervaar je duidelijk dat de mimische spieren zijn 
getraind, via vochtmeting is ook aantoonbaar het vochtgehalte in de huid verbeterd. Daarnaast voel je een 
aangename warmte  in de huid van de radio frequentie. Een echte oppepper voor de huid! 

 

 



 

PRODUCTVERDIEPING 
 

Squalaan olie 

Squalaanolie is zó identiek aan het eigen huidvet, dat de huid niet merkt dat ze het zelf niet heeft aangemaakt. Deze 
olie wordt verkregen uit zuivere olijfolie en is uitermate geschikt voor de huid die totaal ontregeld is en niets meer 
verdraagt.  
 

Zeep met squalaan is een oorspronkelijk natuurlijke zeep en gewaardeerd door iedereen die zich nog graag met zeep 
wast. Door het squalaan droogt de huid niet uit, integendeel, het eigen huidvet wordt zelfs aangevuld.  
Eigenlijk hebben kinderen geen cosmetica nodig. Omdat toch de haren gewassen moeten worden en er soms 
kinderen geboren worden met een extreem droge huid, heeft dr. Nana Heim een kinderserie ontwikkeld. 
Squalaan (uit de body line) om bij droge huidjes in het badwater te doen.        
 

Squalaanolie 100 ml € 40,- , Squalaanolie Mini 10 ml € 10,- Squalaan zeep € 18,- 
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