De nieuwste doorbraak op het gebied
van huidverbetering- en verjonging
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De SilkPeel Spa is een uniek apparaat dat gebruikt maakt
van de nieuwste hydrodermabrasie techniek. Dit is de laatste
doorbraak op het gebied van huidverzorging- en verjonging.

Cora Klijn
Boudoir personal styling
Achterweg 22
2042 LC Zandvoort
Tel. 023-5736021
Mob. 06-54640714
info@boudoir-personalstyling.nl
www.boudoir-personalstyling.nl

Wat is Hydrodermabrasie?
Hydrodermabrasie is een combinatie van een manuele diamantdermabrasie en
het tegelijkertijd insluizen van active werkstoffen zoals o.a. hyaluronzuur en vitamine C.
Wat gebeurt er tijdens een behandeling?
De SilkPeel Spa neemt bovenste laagje dode huidcellen weg en verwijdert met behulp van de diamanttip op het handstuk onder vacuumdruk kleine
onzuiverheden. Tegelijkertijd worden actieve serums
diep in de huid gebracht die direct voor een prachtig
en langdurig resultaat zorgen; de huid wordt
gezuiverd, gereinigd, voelt weer zijdezacht aan en
straalt van gezondheid.

Het gepatenteerde handstuk met 11 verschillende
diamantsteentjes, van zeer grof tot zeer klein, kan ieder
huidtype behandelen. Met de verschillende serums kunnen
specifieke huidproblemen aangepakt worden.

Wat kunnen we behandelen met SilkPeel Spa?

· Fijne lijntjes en rimpeltjes
· Pigmentvlekjes
· Acné huid

· Vette/gecombineerde huid
· Grove poriën
· Vochtarme huid

· Gevoelige huid
· Wallen onder de ogen
· Vale huid

Voor een optimaal resultaat raden wij aan deze behandeling in kuurverband te ondergaan, of 1 maal in de
6-8 weken als intensieve gezichtsbehandeling. Behandelingen zijn mogelijk voor het gezicht en lichaam.
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Wat maakt een behandeling met de SilkPeel Spa zo bijzonder?
•

Alleen bij deze dermabrasiebehandeling wordt de huid
gehydrateerd tijdens de peeling.

•

De behandeling voelt intensief maar comfortabel aan.

•

De behandeling wordt aangepast aan uw huidtype en is zelfs
geschikt voor de meest gevoelige huid.

•

Droogt de huid niet uit en laat kleine korreltjes aluminiumoxide
op de huid achter.

Welke Serums zijn er?

SKIN HYDRATING SOLUTION

SKIN CLARIFYING SOLUTION

Hydraterend: Voor de droge en/of
vochtarme huid

Zuiverende:
Voor acné en onzuivere huid.

Een vochtverzorgend serum welke de
huidtextuur verbetert en de aanmaak
van collageen stimuleert. Hyaluron,
Kamila en Panthenol zijn de belangrijkste ingrediënten. Het resultaat is
een gehydrateerde, zijdezachte huid!

Salicylzuur reguleert de talgproductie
en zuivert de huid, Aloë Vera verzacht en
kalmeert. De huid krijgt weer een frisse
en stralende teint.

SKIN BRIGHTENING FORMULA
Oplichtend:
Voor pigmentvlekjes en
huidverkleuringen.

VITAMIN C SKIN HYDRATING
SOLUTION
Vitamine C: Voor de rijpere huid.

Dankzij de unieke samenstelling van
Kojizuur, Arbutine en Moerbeiboomextract vervagen donkere vlekjes, hyperpigmentatie en huidverkleuringen.

Beschermt de huid tegen invloeden
van buitenaf en gaat zo vroegtijdig
huidveroudering tegen. Stimuleert de
collageen productie en vermindert
fijne lijntjes en rimpels.

AANBIEDING
Bij een kuur van 6 behandelingen, de 6e behandeling

van €85,- voor €42,50
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Tijdsduur van een behandeling is 60 minuten.
Prijzen:
Gezicht 		
Gezicht en hals 		
Gezicht, hals en decolleté

€ 85,€ 95,€115,-

DEMONSTRATIE
Op zaterdagmiddag 26 februari om 14.00 uur geef ik een demonstratie van een behandeling
hydrodermabrasie met de Silk Peel Spa. Tijdens deze demonstratie werk ik met een model en wordt
er uitgebreid uitleg gegeven over de werking van de machine en de behandeling. Inschrijven is
noodzakelijk, het aantal plaatsen op deze dag is beperkt. Voor meer informatie of inschrijving voor
deze middag kunt je contact opnemen met mij.
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VRIENDINNEN / VRIJGEZELLENDAG
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Je kunt je opgeven voor een vriendinnen / vrijgezellendag. Op deze dag moeten er minimaal 8
personen aanwezig zijn die allemaal een hyrodermabrasie behandeling ondergaan. Tijdens deze dag
kan er ruimte ingepland worden voor een lunch of een diner in het centrum van Zandvoort.
De gastvrouw die deze dag organiseert ontvangt een gratis behandeling hydrodermabrasie ter
waarde van € 85,- Deze dag moet ruim van te voren gereserveerd worden.
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