
 Veilig en effetief
ontharen is absoluut
maatwerk. Onze HBO 
huidtherapeuten hebben 
zich gespecialiseerd in 
defi nitieve ontharing. Met 
de Elos methode, Diodelaser, 
IPL, Alexandrite laseren Nd: 
Yag laser hebben we de 
beste technieken in huis om 
elk huidtype en elke haarkleur 
effectief te behandelen. Dus ook 

voor het defi nitief ontharen van blond, grijs en 
vlassig haar en de donkere huid!

OVERBEHARING IN HET GELAAT WORDT 
DOOR DE ZORGVERZEKERAARS VERGOED!!

KRACHTIGE KOKOS SMOOTHIE
Aanbevolen bij hyperpigmentatie, lijntjes en rimpeltjes, verlies bij
stevigheid. Kokos hydrateert en kalmeert, ananas is rijk aan beta caro-
teen en Vit. E dat ontstekingsremmend werkt en is een goede antioxydant 
tevens bevat ananas mineralen zoals magnesium, fosfor, ijzer, koper, 
zink, jodium en mangaan.

INGREDIËNTEN:

• 2,5 dl kokoswater
• 4 el jong thais kokosvruchtvlees
• 2 el vers fi jngehakt citroengras
• 500 gr gesneden ananas
• Meng alles in een blender tot een gladde smoothie.

ESSENTIAL CLEANSING VAN [COMFORT ZONE]

UV-fi lters, stof, vervuiling, make-up resten, overtollig talg 
en dode huidcellen dienen dagelijks verwijderd te worden 
voor een goede zuurstoftoevoer aan de huid. 

De vernieuwde cleansers van [comfort zone] bevatten o.a. 
betaine, niacinamide, bromelaine surfactanten om de
huidbariere te beschermen, te hydrateren. De producten zijn 
ontstekingsremmend en bevorderen de zuurstoftoevoer naar de 
huid.

TRAVELKIT ESSENTIAL € 28.-

NIMUE
Nimue Skin Technology blinkt uit als het gaat 
om anti-ageing, huidverbetering en huidver-
jonging. De focus van deze nieuwe generatie 
cosmetica zijn behandelingen en peelings die 
het vermogen van de huid stimuleren en beïn-
vloeden om de huidconditie te verbeteren. 

De behandelfi losofi e richt zich met actieve 
ingrediënten op huidverjonging, herstel, an-
ti-oxidatie en zonbescherming. Onze schoon-
heidsspecialistes bieden een scala aan be-
handelingen en producten om iedere huid in 
topconditie te krijgen en te behouden. Ervaar 
zelf het resultaat!

BOEK EEN KENNISMAKINGSBEHANDELING VOOR
€ 25.- | 45 MIN
EN ONTVANG 10% KORTING OP EEN STARTERSKIT.
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RECEPT

NIEUW

DEFINITEF ONTHAREN

KRACHTIGE 
KOKOS SMOOTHIE

Huidconditie: 

Hyperpigmentatie Lijntjes en rimpeltjes

Verlies van stevigheid

Kokos bevat veel vezels, werkt hydraterend en kalmerend.

Ananas is rijk aan bèta caroteen en vitamine E. Vitamine E 
werkt ontstekingsremmend en als antioxidant. Tevens bevat 
ananas mineralen zoals magnesium, fosfor, ijzer, koper, zink, 
jodium en mangaan.

2,5 dl kokoswater
4 el jong Thais kokosvruchtvlees 
2 el vers fijn gehakte citroengras 
gesneden ananas 500 gram

KRACHTIGE KOKOS SMOOTHIE
Voor 2 personen

Murad Method™ 
Skin Health Plan
Dit recept is speciaal ontwikkeld om uw huid 
een jeugdige uitstraling te geven. Het zal u 
aanmoedigen om beter te leven (LIVE 
BETTER) door het verstrekken van 
hoogwaardige voeding aan uw lichaam, 
zonder onnodige stress over voedingskeuzes.

Meng alle ingrediënten tot een gladde vloeistof.
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