
Cosmedix luxe facial kennismaking vanaf 75

● Dubbele reiniging
● Peeling enzymatisch of fruitzuur
● Epileren en onzuiverheden verwijderen
● Massage of masker

● Dag- of nachtverzorging

Cosmedix luxe facial vanaf 85

● Dubbele reiniging
● Peeling enzymatisch, fruitzuur of scrub
● Epileren en onzuiverheden verwijderen
● Stevige combinatie massage
● Masker, microsheet masker
● Dag- of nachtverzorging

Cosmedix luxe facial met combi masker vanaf 99

● Dubbele reinig
● Peeling enzymatisch, fruitzuur of scrub
● Epileren en onzuiverheden verwijderen
● Stevige combinatie massage
● Masker, sculpted masker

In deze behandeling ervaar je het super revitaliserende
en hoogwaardige anti-aging masker met ananas enzymen en rode algen
voor een steviger ogende huid!.

● Dag- of nachtverzorging

Ik kijk per behandeling wat jouw huid op dat moment nodig heeft en
pas de producten daarop aan.



PEELPROGRAMMA

Cosmedix

De Peelings van Cosmedix variëren van metabolische peelingen tot Retinol therapieën. We
kunnen ieder huidprobleem en indicatie behandelen inclusief de verouderde, droge,
gehydrateerde huid. Ook kun je terecht met hyperpigmentatie, grove poriën, acne en de
vette en gevoelige huid. Cosmedix gepatenteerde peelingen zijn metabolisch, wat betekent
dat ze samenwerken met het natuurlijke proces van de huid. Dit remodelleert de huid en
hierdoor worden cellen vernieuwd, dit zorgt voor een gladder en jonger uitziende huid. Deze
resultaten worden bereikt zonder de huid te irriteren en zonder overmatige vervelling.

We volgen een step up systeem met verschillende levels om jehuid op een verantwoorde
manier te laten wennen aan de peelings.



level 1 peel blueberry smoothie 97
De Blueberry smoothie peel is een L-melkzuur en verzacht de ruwe huid.
Het resultaat: een gladdere structuur en een rustige teint.
● geschikt voor ieder huidtype, vooral vale, doffe huid en Acne I en II.
● het meest effectief in kuurvorm, 1 x per week en in combinatie met thuisproducten.
● geen voorbereiding van de huid nodig

level 1+ peel essential peptide/benefit/clarity 97
De Peelings uit level 1+ bevatten allemaal een laag percentage Retinol.
Retinol staat bekend om zijn krachtige celvernieuwende capaciteiten.
Door gebruik te maken van verschillende aflever complexen is er zelfs een
peeling voor de gevoelige rosacea of eczeem huid.

Een fijne verwenbehandeling voor ieder huidtype. Hiermee krijgt je huid een
verfrissende oppepper. Je huidconditie verbetert door het gebruik van L-melkzuur
en retinol. De huid wordt door middel van zachte zuren uitermate glad gemaakt.

level 2 peel deep sea peel 115
Deze zuurvrije peeling is intensief en bouwt jouw huid opnieuw op.
Werkt goed bij pigmentvlekken, acne en littekens. De aanmaak van collageen wordt
gestimuleerd voor een stralende huid. Niet geschikt voor de gevoelige huid.
Afhankelijk van de huidconditie kan er lichte schilfering optreden.

level 2+ peel timeless peel 125
De Timeless peel stimuleert de aanmaak van collageen, elastine, nieuwe cellen voor
een jonger uitziende egale huid. Tevens zorgt deze peeling voor vermindering van
pigmentvlekken.
Krachtige resultaten die afhankelijk van de huidconditie mild tot matige schilfering kan geven.
Deze peeling wordt gedaan inclusief het sculpted masker, het super revitaliserende en
hoogwaardige anti-aging masker met ananas enzymen en rode algen voor een
steviger ogende huid!.



DERMATUDE microneedling

Facial 130
Complete gezichtsbehandeling inclusief reinigen, peeling en masker.
Deze behandeling wordt gedaan met een module van 18 naaldjes.

Facial plus 160
Complete gezichtsbehandeling inclusief reinigen, peeling en masker.
Deze behandeling wordt gedaan met een module van 18 naaldjes + een module van
9 of 7 naaldjes voor de diepere rimpel behandeling.


