
DE KAPPERIJ IMAGE COMPANY
[ de beauty company ] is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van huidverzorging. 
Verschillende disciplines, waaronder 3 huidsalons, zijn gevestigd binnen onze locatie op het Visserseiland in Hoorn. 
Onze huidspecialistes zijn o.a. gespecialiseerd in Acne. Deze specialisatie, ANBOS-registratie en AGB-code, maakt het 
mogelijk om uw behandelingen vergoed te krijgen. 

PEELING
Tijdens onze intensieve salon-peelingen worden oude huidcellen 
aan de oppervlakte verwijderd en grove poriën kleiner gemaakt. 
Afhankelijk van uw huidtype, kiezen we voor een lichte peeling 
(op basis van melkzuur, glycolzuur en citroenzuur) of intense 
peeling (op basis van glycolzuur) of chemische peeling TCA.

PRODUCT EN WERKSTOFFEN
De behandelingen zijn zeer 
intensief reinigend. We maken 
hiervoor gebruik van de 
producten van Nimue en PH 
Formula. Deze bevatten actieve 
ingrediënten die het vermogen 
hebben om prachtige resultaten te boeken. De werkstoffen 
bestaan uit laboratorisch ontwikkelde en natuurlijke plantaardige 
ingrediënten met een therapeutische werking. De producten 
van Nimue bevatten retinol, salicylzuur en tea tree als alternatief 
voor de medische geregistreerde zalven en stoffen welke zijn 
verboden om in cosmetica te verwerken.

BEHANDELING
We starten onze behandeling met een intake-gesprek en een 
digitale huidanalyse. Hierdoor zijn we nog beter in staat om 
problemen in kaart te brengen. Vervolgens stellen we een 
behandelplan op. Dit bestaat gemiddeld uit een kuur van 6 
behandelingen in een periode van 
4 tot 5 maanden. 

Hierna wordt een 
onderhoudende 
behandeling 
voorgesteld met een 
frequentie van 6 tot 
8 weken, eventueel 
gevolgd door nogmaals 
een kuur van 6 
behandelingen.

HUIDTHERAPEUTE
Indien benoemde behandelingen niet intensief genoeg zijn 
of er sprake is van andere problemen met de huid, kunt u 
bij onze huidtherapeute terecht. Zij maakt gebruik van zeer 
geavanceerde apparatuur. Zo zijn we in staat om speciale 
microdermabrasie-behandelingen uit te voeren of gebruik 
te maken van de e-Matrix. Deze behandelingen verbeteren 
de doorbloeding van de huid. De huidtherapeute behandelt 
tevens problemen zoals ongewenst pigment of couperose
en geeft behandelingen zoals litteken-vervaging, huidver-
nieuwing en defi nitief ontharen.
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eMATRIX
De medische ‘e-Matrix acnebehandeling’ wordt door 
dermatologen over de hele wereld toegepast om acne tegen 
te gaan. De e-Matrix zorgt ervoor dat diep in de huid nieuwe 
huidcellen worden aangemaakt. Hierdoor verbetert de 
doorbloeding van de huid en worden poriën verkleind. Omdat 
de aanmaak van collageen wordt gestimuleerd, wordt de 
behandeling ook wereldwijd ingezet om acne-littekens aan te 
pakken. Na 2 acne-behandelingen van slechts 30 minuten, 
zijn er al zeer goede resultaten te zien! De e-Matrix methode 
is een dermatologische methode, die ook voor veel andere 
huidverbeteringsbehandelingen ingezet wordt. 

VERGOEDING
Alle behandelingen 
worden, voor jeugd 
tot 18 jaar, met een 
aanvullende verzek-
ering vergoed door 
de zorgverzekeraar 
(zonder eigen risico 
aan te spreken). Voor 
mensen vanaf 18 jaar 
worden tevens vrijwel 
alle behandelingen 
vergoed door de zorgverzekeraar, 
meestal vanuit een aanvullend pakket.

Voor meer informatie of een vrijblijvend intake-gesprek kunt u contact met ons opnemen via onderstaand adres:
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huidtherapie

vergoeding
acnebehandeling

werkstoffen

Acnebehandeling
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