Is het pijnlijk?
DERMA GENESIS® Microdermabrasie hee zich ontwikkeld tot een onmisbaar onder‐
deel van de moderne huidverzorging. De procedure is snel, pijnloos en het resultaat is
verbluﬀend. De behandeling wordt met de grootst mogelijke zorg in een veilige en
hygiënische omgeving uitgevoerd door deskundig personeel.

Cosmetisch Instituut Francine

DERMA GENESIS®
Dermabrasie
De DERMA GENESIS® microdermabrasie is perfect te combineren met andere behan‐
delingen, zoals microneedling, mesotherapie, laser, Ipl, en/of peelings. Derma Gene‐
sis® Microdermabrasie is geschikt voor alle huidtypes (als opfrisser) en de donkere
huid.

Kijk voor alle nieuwtjes, info's en acties op: www.facebook.com/francinelichtenvoorde

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde
t: 0544 371509
i: www.francine.nl
e: info@francine.nl
BLIJF NIET MET UW HUIDPROBLEMEN RONDLOPEN.
Heeft u last van beharing, acne, littekens, pigmentvlekken, bultjes, steelwratjes. Of merkt u dat
uw huid verandert naarmate u ouder wordt (ouderdomsvlekken, fijne lijntjes en rimpels,
slappe huid of couperose)? Of heeft U spijt van een tatoeage? Kom dan zeker eens langs...

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
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 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 eind jaren tach g in Italië ontwikkelde microdermabrasie was in Europa onmiddel‐
lijk een hit. In Amerika duurde het tot 1996 voordat de methode oﬃcieel werd erkend
door de American Food and Drug Administra on, het College ter Beoordeling van Ge‐
neesmiddelen. De firma Genesis Biosystems, met hoogwaardige producten al snel
toonaangevend, manifesteerde zich als marktleider op het gebied van technologie en
apparatuur.

Waarschijnlijk zult u direct na de eerste behandeling al verbeteringen in de structuur
en het uiterlijk van uw huid opmerken.
Voor een op maal resultaat raden wij u aan de behandeling een aantal malen te her‐
halen. Een kuur bestaat uit 4 tot 6 behandelingen. Tussen elke behandeling is er on‐
geveer 14 dagen rus jd. Wij adviseren wel om met thuisproducten de behandeling te
ondersteunen.
Ook kunt U kiezen voor een microdermabrasiebehandeling jdens een gelaatsver‐
zorging, waardoor de huid sneller werkzame stoﬀen kan opnemen die in de behande‐
ling en thuis gebruikt worden.
Het resultaat van de DERMA GENESIS® microdermabrasie:
*Maakt de huid gladder
*Reinigt verstopte poriën
*Verwijdert dode huidcellen
*S muleert de aanmaak van nieuwe huidcellen
*Egaliseert de huidskleur
*Verbetert de bloedcircula e
*Verzacht rimpels
*Verwijdert / verzacht (acne‐) li ekens

DERMA GENESIS® Microdermabrasie hee zich ontwikkeld tot een onmisbaar onder‐
deel van de moderne huidverzorging. De behandeling is snel, pijnloos en het resultaat
verbluﬀend!
Met behulp van een gecontroleerde stroom fijne kristallen van medische kwaliteit
wordt de bovenste ‘dode’ laag van de huid verwijderd. De nieuwe huid die daaronder
tevoorschijn komt is zacht, glad, gezond en is in staat om voedingsstoﬀen gemakkelijk
op te nemen. Daarnaast wordt de onderliggende huid ges muleerd tot het aanmaken
van collageen, zodat deze dikker en steviger wordt.
Ook kan met de DERMA GENESIS® Microdermmachine kristalvrij behandeld worden.
We kunnen dan kiezen tussen een "schuurpapier"‐ en een diamant opzetstuk. De keu‐
ze is a ankelijk van de huid en behandeling (dermabrasie wordt al jd gebruikt voor‐
afgaand aan een N‐Lite‐laserbehandeling). De duur van een microdermabrasiebehan‐
deling zal in de prak jk niet meer dan 30 minuten in beslag nemen.

