Het is weer die tijd van het jaar....
De zomer is echt voorbij. Kou, regen en sneeuw komen onze kant op.
Hoog tijd dus om weer even extra tijd en aandacht te besteden aan
onze huid. De zon was heerlijk, maar ook al heeft u heel de zomer goed
gesmeerd, deze tijd van het jaar kan uw huid wel een boost gebruiken.
De najaarsperiode is de perfecte
periode om iets aan pigmentvlekjes
te doen, rimpels te bestrijden en uw
huid intensief te laten verzorgen.
Bel ons voor een vrijblijvende en
gratis intake gesprek, dan kijken
we samen wat we specifiek voor uw
huid kunnen betekenen.
Op de achterzijde van deze flyer vindt u een aantal voorbeelden van
behandelingen én een leuke najaarsspecial.
Wij zien u graag in onze huidsalon!
Wij werken met de produkten van:
		&
Plein van Zuid 36 Soest Zuid | Tel. 035-588.20.88 | info@pedimentis-beaute.nl

Peeling van Juliette Armand
Apocalypsis Therapy Exfoliation, dat is de naam
van de krachtige peeling uit de Skin Boosters lijn
van Juliette Armand. Een snelle manier om de
celvernieuwing van de huid te stimuleren met een
medium deep peel.
Deze natuurlijke peeling bestrijdt verkleuringen,
pigmentatie, littekens en rimpels. Uw huid zal weer
haar jeugdige en stralende uiterlijk terug krijgen!

Pigmentvlekken laseren
Pigmentvlekken ontstaan door zonlicht, vooral
bij mensen met een lichte huid. Ook kunnen deze
plekjes ontstaan door huidveroudering, medicijngebruik en ontstekingen.
Soms is de verkleuring onregelmatig en kunnen er
bruine of gele vlekjes ontstaan. Veel mensen geven
aan dit als storend te ervaren en laten deze vlekken
bij ons laseren.

Fruitzuurbehandeling i.c.m. hannah bindweefselmassage
Last van een slappe huid, steeds meer rimpels en
storende gekleurde vlekjes? Denk dan eens aan
een fruitzuurbehandeling die gecombineerd wordt
met een hannah bindweefselmassage.
De fruitzuurbehandeling vermindert de pigmentvlekken. De bindweefselmassage stimuleert de
huid tot collageen aanmaak, een betere doorbloeding en opname van voedingsstoffen.

Najaarsspecial

Reserveer nu één van deze drie behandelingen.
Dan ontvangt u van ons een 10% korting op één
crème naar keuze. Deze actie geldt tot 31 januari 2017.
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