Huidverbetering
Velen van ons krijgen zo nu en dan te maken met huidproblemen. Dit kan erg hinderlijk zijn
en zelfs ons sociale leven beïnvloeden.

peeling
huidtherapie
acnebehandeling
vergoeding
werkstoffen

Acne, roodheid, Hyperpigmentatie, droge of geirriteerde huid, verouderde of verslapte
huid. Gelukkig kunnen we ontzettend veel doen om de huid weer stralend en gezond te krijgen.
In onze salon bieden wij een compleet programma om deze ongemakken samen met u aan te pakken.
Acne is een veelvoorkomend, vervelend huidprobleem waarbij de talgklieren verstopt en/
of ontstoken raken. Er bestaan verschillende vormen acne. Je kunt er last van hebben op
het gezicht (vulgaris) maar ook elders op het lichaam of in de lichaamsplooien (ectopica/
Hidradenitis suppurativa). Acne komt het meest voor bij jongeren rond de puberteit maar
er bestaan ook vormen die ontstaan op latere leeftijd.
Couperose is een rode verkleuring in de huid met daarin allemaal kleine gesprongen
adertjes. Rosacea is een vorm van couperose gecombineerd met acne. Dan kunnen er
ook puistjes op de huid zichtbaar zijn. Ook kunnen er losse rode vaatjes in het gezicht
zichtbaar zijn. Deze worden ook wel spinnetjes genoemd.

Hyperpigmentatie ontstaat door invloed van hormonen of door schadelijke effecten van
UV-licht. In het gezicht kunnen ontsierende, donkere vlekken ontstaan. Het pigmentprobleem is vaak al veel eerder begonnen voordat het zichtbaar is. Naast de juiste behandeling en de juiste producten is het ook belangrijk om verstandig met de zon om te gaan.
Pigmentproblemen zijn op de juiste manier goed te behandelen.
Rimpels en huidverslapping zijn vaak het gevolg van het natuurlijke verouderingsproces. De oorzaak hiervan is het vertragen van de aanmaak van collageen en elastine.
Hierdoor verslapt uw huid en vermindert de hydratatie wat uitdroging veroorzaakt. Door
externe factoren zoals zon, stress en leefstijl kan het proces versneld worden. Er zijn allerlei rimpel behandelingen mogelijk, afhankelijk van het resultaat dat u wenst.
Ongewenste haargroei kan verholpen worden m.b.v. laser ontharen en ipl ontharen.
Ze gebruiken warmte-energie om de haarzakjes te vernietigen. Haren die in de groeifase
zitten, worden door deze hitte voor 80-90% definitief verwijderd. Wat precies de beste
definitieve methode is, hangt geheel af van uw haren en huidtype. Gemiddeld zijn er 6-8
behandelingen nodig.
Een huid kan verschillende littekens aanmaken zoals platte en verheven littekens, maar
ook juist putjes en deukjes. Het kan zijn dat een litteken lichter is dan de omliggende
huid of juist donkerder. Littekens kunnen een grote invloed hebben op iemands zelfbeeld.
Daarnaast kunnen ze ook pijn- en jeukklachten geven. De behandeling van littekens is
erop gericht om het litteken te verwijderen, platter te maken of het litteken juist op te vullen. Zowel jonge als oude littekens worden effectief behandeld.

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

[ de beauty company[

Vissereiland 216

1621 AA Hoorn

T 0229 247 406 info@kapperij.nl
kapperij.nl debeautycompany.nl

