Hydra Needle 20

De Hydra Needle 20 is een ampul met op de kop fijne naaldjes eraan.
Hiermee stampt uw behandelaar over de te behandelen huid waarbij
de naaldjes de doorbloeding en de celdeling stimuleren. Het serum dat
in het ampul zit wordt hierdoor rechtstreeks in de huid gebracht. Tip!
Voeg deze behandeling toe aan je treatment voor een intensieve
voeding voor je huid.

Hydra Needle 20

Prijs

Mild (leeftijd 18-30)
Medium (leeftijd 30-45)
Strong (leeftijd 45+)

€ 60,€ 70,€ 80,-

Mesotherapie

Door middel van micro injecties in de huid wordt een verjongende
combinatie van lichaamseigen stoffen zoals hyaluronzuur en een mix
van vitaminen, mineralen en aminozuren ingebracht (RRS-inject®).
Deze treatment is wat intensiever dan de Hydra Needle 20
behandeling i.v.m. de diepte van de injecties.

HydraFacial maakt gebruik van een unieke technologie voor het
reinigen en hydrateren van de huid. Met gepatenteerde vortex
zuigkracht worden poriën diep gereinigd, terwijl de huid wordt gevoed
met superserums die de diepere huidlagen bereiken. Dit resulteert
onmiddellijk in een zachte huid met een gezonde gloed.

Mesotherapie

Hydrafacial

Prijs

Brightening ZO Skin Health
Rozatrol ZO Skin Health

€ 195,€ 195,-

Platinum

€ 195,-

Prijs

RRS Hyalift 75 (volume)
€ 195,RRS HA Tensorlift (verstrakking)
€ 195,RRS HA Injectable (voeding)
€ 175,RRS HA Whitening (hyperpigmentatie) € 150,RRS HA Eyes
€ 135,XL Hair®
€ 150,RRS HA Cellutrix/Strimatrix
€ 140,-

Microneedling met Dermapen4 ®

Met de treatments van Dermapen4® profiteren we van het
lichaamseigen regeneratieproces doordat de celproliferatie wordt
gestimuleerd wat vervolgens resulteert in nieuwe collageenvorming.
De epidermis verbetert in dikte, structuur en transparantie. Perfect
voor (acne)littekens, striae, grove poriën, huidverslapping. Tijdens de
behandeling wordt er gebruik gemaakt van SkinCeuticals producten.

Microneedling

Prijs

Target zone (kleine zone)
Gelaat en hals (+decolleté)
XL hair®

€ 125,€ 175,- (€195,-)
€ 150,-

De Hydrafacial ervaring begint met een ontgiftigingsproces door
middel van lymfedrainage. Verder worden boosters toegevoegd om
specifieke problemen aan te pakken. Als laatste wordt LED licht ingezet
om de huid energie te geven en het verouderingsproces te vertragen

Age refinement

€ 175,-

De toevoeging van Dermabuilder helpt het voorkomen van fijne lijntjes
en rimpels te verminderen + rood LED licht wordt ingezet tegen
huidveroudering.

Radiance

€ 175,-

De toevoeging van een Britonol boost helpt uiterlijk donkere
(pigment)vlekken te minimaliseren.

Clarifying

Facial Treatment Menu

€ 165,-

Er worden uitgebreide extracties uitgevoerd + blauw LED licht wordt
ingezet om acné bacterie te doden.

Signature

€ 150,-

Perk Lip/Eye (10 min incl. Homecare set)

€ 45,-

Deze behandeling reinigt diep, extraheert en hydrateert de huid met
behulp van super serums gevuld met antioxidanten, peptiden en
hyaluronzuur.

Cassandraplein 19
5631 BA Eindhoven
Tel. 0643832070
email: info@dermaclusive.nl

ZO Skin Health (huidverbeterend+)

SkinCeuticals (huidverbeterend)

KLAPP Cosmetics (huidverzorgend)

Anders dan de traditionele anti-aging huidverzorgingsproducten werkt
ZO Skin Health op cellulair niveau om de huid te verzorgen, te
herstellen en te onderhouden. Het ZO Saturation Program helpt om
optimale huidgezondheid te creëren door middel van meerdere ‘lagen’
retinol, anti-oxidanten, peptiden en vitamines aan te brengen, om zo
herstel van de huid te versnellen en de huid te verbeteren. Dr. Obagi
raadt aan een 5-stappen programma aan (Reinigen, Activeren,
Stimuleren, Kalmeren/Voeden en Beschermen), waarin producten
worden gebruikt die echt uniek zijn.

SkinCeuticals heeft als missie om de gezondheid van de huid te
verbeteren.
De krachtige formules komen voort uit tientallen jaren
onderzoek naar huidkanker en hebben geleid tot cruciale doorbraken
in antioxidanten. De hoogwaardige pure actieve ingrediënten hebben
bewezen dat ze de huid optimaal kunnen doordringen en zo
huidverbetering kunnen realiseren!

De focus van de bijzondere KLAPP treatments en producten
ligt op innovatieve en veelzijdige behandelingsconcepten, die
consequent worden aangevuld met verzorgende producten
voor thuis.

Stimulator Peel

Anti Age Peel

€120 ,-

Stimulator Treatment is een must voor iedere huid die ruw aanvoelt of
er dof uitziet, omdat gebruik wordt gemaakt van een nieuwe, unieke
combinatie van exfoliërende ingrediënten om de huid te vernieuwen en
te revitaliseren.

Ultra Hydration

€ 95,-

Ultra Hydration Treatment is speciaal ontwikkeld om de hydratatie van
een droge, gedehydrateerde huid te herstellen en een verzachtend,
verkoelend en kalmerend comfort te bieden.

Skin Brightening

€ 95,-

Skin Brightening Treatment is bedoeld voor pigmentgerelateerde
problemen en behandelt donkere vlekken en een ongelijkmatige
huidtoon.

Acne + Oil Control

€ 80,-

Acne + Oil Control Treatment helpt de huid te zuiveren en uitslag te
voorkomen.

Hand Renewal

€ 60,-

Hand Renewal Treatment revitaliseert uw handen die ruw aanvoelen
en er dof uitzien. Deze resultaatgerichte behandeling heeft geen
downtime.

€90 ,-

Deze behandeling combineert geavanceerde exfoliatie technieken met
onze hoge concentraties antioxidanten om uitstraling, teint en
huidstructuur te verbeteren bij huidveroudering. De behandeling zorgt
voor een stralende, frisse en energieke huid.

Alle KLAPP concepten worden ontwikkeld voor elk
huidtype en elke huidconditie, voor hem en haar, voor gezicht
en lichaam – voor integrale schoonheid.
Resultaten zijn perfecte, individueel toepasbare
producten voor verzorging, regeneratie en wellness.

A Classic Power Boost

€ 75,-

Deze behandeling biedt een veelzijdige aanpak voor de complexe
condities van pigmentatie, inclusief een vlekkerige uitstraling,
oneffenheden in de teint en ongewenste verkleuringen door zonschade
of hormonale onregelmatigheden.

Hyaluronic Multiple effect

€ 75,-

Hydration Peel

C Pure Face Infusion

Brightening Peel

€85 ,-

€85,-

Gebruikt geavanceerde hydraterende ingrediënten om verloren
hydratatie bij een matte huid met tekenen van droogheid,
dehydratatielijntjes, ruwe textuur en vertraagde cel vernieuwing te
herstellen en te behouden.

Glow Peel

€80 ,-

Bevat krachtige ingrediënten die speciaal zijn ontwikkeld om een doffe
huid die last heeft van droogheid, lichte verkleuring en een ruwe
textuur weer te laten stralen. Deze behandeling, in combinatie met een
peeling en beschermende antioxidanten, laat de huid helderder,
stralender en frisser uitzien.

Acne + Oil Peel

€75 ,-

Deze behandeling biedt een veelzijdige aanpak voor de complexe
condities van een naar acne neigende huid, inclusief een overproductie
van talg, oneffen structuur en comedonen.

Deze treatment bestrijdt huidveroudering ten gevolge van
externe invloeden. Er wordt gebruik gemaakt van vitamine A
en enzymen om de huid weer fris, voller en soepel te maken.

Deze intensieve anti-rimpel treatment met hyaluronzuur zorgt
ervoor dat rimpels worden gladgestreken. Je huid voelt weer
gehydrateerd, gladder, voller en steviger aan.

€ 70,-

Deze anti-stress treatment pakt vrije radicalen aan en gaat
vochtverlies tegen. Door middel van de producten met
vitamine C ziet de huid er weer glad, jong en fris uit.

Microblading

Microblading is een techniek waarbij je met een dunne
naalden reeks, oppervlakkig pigment in de huid inbrengt. De
haartjes worden in 3D getekend, waardoor de wenkbrauwen
voller lijken.
Microblading kan toegepast worden als men geen
tot heel weinig wenkbrauwen over heeft, maar tevens als je
wat gaatjes in je wenkbrauwen wilt bijvullen. Of als je een
mooiere vorm wilt.
e

1 keer microblading
(bestaat uit 2 behandelingen)
Touch up binnen 1 jaar
Touch up tussen 1-2 jaar

€ 275,€100,€150,-

