Indicaties:
* Fijne rimpels op de bovenlip;
* Fijne rimpels op de wangen;
* Rimpels tussen de wenkbrauwen;
* neus-/ lippenplooi;
* Gebied onder de ogen en kraaienpootjes;

* Hangende mondhoeken;
* Rimpels op het decolleté;
* Bovenzijde van de handen;
* Craqueléachtige huid door gebrek aan
vocht.

Cosmetisch Instituut Francine
Shireen Poring Methode:
De natuurlijke huid iller zonder het gebruik van naalden

Contra-indicaties:
Er zijn een paar contra-indicaties voor de behandeling met de Shireen-methode,
waaronder zwangerschap, borstvoeding, hemofilie en het eerdere gebruik van permanente fillers in het te behandelen gebied. Tijdens de intake zullen wij u een vragenformulier laten invullen waarop precies staat onder welke omstandigheden u deze behandeling beter niet kunt toepassen.

Alle informatie over de Shireen-behandelingen kunt u krijgen bij:

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde
t: 0544 371509
i: www.francine.nl
e: info@francine.nl
NLite V-laser, Infraroodlaser, LED-therapie, Diamant Dermabrassie, Bio Skin Jetting,
Micro Needling, peelings, permanente make-up, T-Away, IPL-, elektrisch ontharen,
figuurcorrectie, acne-behandelingen, diverse relaxbehandelingen, tanden bleken,
Francine Colour Experiments minerale make-up etc.

aangesloten bij:

Openingstijden:
Maandag en donderdag
van 9.00 tot 21.00 uur
Dinsdag van 12.30 tot 21.00 uur
Woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur
Behandeling uitsluitend op afspraak

www.francine.nl
info@francine.nl
0544 371509

De informatie in deze folder is onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde

De nieuwe methode voor het opvullen van rimpels, gezichtscontouren en het aanbrengen van volume in het gezicht, het
decolleté en de handen

Er zijn drie sessies nodig om het gewenste effect te bereiken,
maar met een ongelofelijk natuurlijk resultaat!

Dankzij de unieke Shireen Poringmethode is het mogelijk om direct rimpels op te
vullen zonder naald, (waardoor u dus geen huidschade zult krijgen). Het systeem is
ontwikkeld voor de professionele huidspecialist, om Hyaluronzuur ( een lichaamseigen stof) in de bovenste lagen van de huid in te brengen. Hier zorgt het voor een
directe hydratatie en heeft het een liftende werking op het gebied waar de rimpels
zich bevinden.
Het voordeel tegenover injectables is dat Shireen de vloeistof laat doordringen in
een gebied van één cm2, zodat u een prachtig gelijkmatig resultaat krijgt.
D.m.v. hoge druk wordt hyaluronzuur via de poriën in de huid gebracht. Het hyaluronzuur vult de ruimtes tussen de cellen op waardoor lijntjes en rimpels minder
diep worden. Daarnaast zorgt het er ook voor, dat de huid weer collageen en elastine gaat aanmaken. Hierdoor wordt de huid gelift, met als resultaat dat ook de
huidconditie verbetert, wat door een filler niet gebeurt.
Dit (oorspronkelijk medische) systeem kent al vele succesvolle toepassingen, zoals
het injecteren van insuline bij diabetespatiënten en lokale verdoving bij medische
behandelingen, bijvoorbeeld in de tandheelkunde.
Op de afbeelding hierboven kunt u zien hoe Shireen werkt. De
injectable die de
cosmetisch arts uitvoert (links) vult de huid van onder op. Met de naaldloze methode van Shireen (rechts) wordt het middel verspreid over één cm2, zodat u een
prachtig gelijkmatig resultaat krijgt.

De voordelen van de Shireen-methode op een rijtje:

De behandeling met de Shireenmethode (links) en de Porejet
(boven).

*
*
*
*
*
*
*

Aantrekkelijke tarieven;
Geen gebruik van injectienaalden of andere naalden;
Geen lokale verdoving nodig;
Direct, natuurlijk en duurzaam resultaat;
Onmiddellijke hydratatie in de huid;
Bevordering van de vorming van collageen (door activering van fibroblasten);
Ideaal voor de behandeling van huidveroudering, fijne lijntjes en oppervlakkige
rimpels in het mondgebied, op de bovenlip, wangen, kleine rimpels op het decolleté en op de bovenzijde van de handen;
* Veilig en zowel CE als FDA gecertificeerd.

