Duurzaamheid
Met Skin Jetting wordt de biologische leeftijd van de huid teruggebracht naar een eerder
stadium. Het natuurlijke verouderingsproces verloopt daarna geleidelijk en natuurlijk. Hierdoor
is het behaalde resultaat langdurig.
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fijne rimpels

De natuurlijke methode
tegen rimpels

tevredenheid in
procenten

100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

aantal behandelingen

Toepassing
De Skin Jetting-methode kan toegepast worden voor:

Voorhoofdrimpels;

Oogrimpels

Wangrimpels

Rimpels op de bovenlip en op de neus-lippenlijn

Alle informatie over de Bio Skin Jettingbehandelingen 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

Wat is Bio Skin Jetting?

Duur van de behandeling

Skin Jetting is een natuurlijke methode voor rimpelcorrectie. Alle rimpels (en littekens die in de
huid liggen) kunnen door middel van deze techniek worden behandeld.

De behandeling varieert in tijdsduur van 15 tot 40 minuten, afhankelijk van het aantal rimpels
of lijntjes. De behandeling kan worden herhaald met tussenpozen van twee weken. Na de
eerste behandeling is er al duidelijk zichtbaar resultaat. Voor een langdurig resultaat adviseren
wij voor diepere rimpels een kuur van enkele behandelingen.

Skin Jetting is gebaseerd op het vermogen van de huid te regenereren (herstellen). Door het
activeren van het gebied direct onder de rimpel wordt de huid aangespoord nieuw weefsel te
vormen. Dit nieuwe weefsel bevat jonge collagene en elastische vezels die de rimpel opvullen.
De methode heeft haar werkzaamheid bewezen. Fijne rimpels verdwijnen en diepe rimpels
worden zichtbaar minder of verdwijnen zelfs helemaal. Het resultaat is afhankelijk van het
regeneratievermogen van de huid.
Voordelen van Skin Jetting:







Geen inspuiting;
Geen gebruik van lichaamsvreemde stoffen;
Niet vervelend om te ondergaan;
Snel zichtbaar resultaat;
Geeft geen belemmeringen in het sociale verkeer.

De uitvoering in ons instituut
De Skin Jetting-methode, die alleen mag worden uitgevoerd door speciaal opgeleide
specialisten, activeert het hele gebied direct onder de rimpel. Hierdoor wordt nieuw bindweefsel
gevormd, dat de rimpel opvult. Uw huid wordt gestimuleerd zelf de rimpel op te vullen. De
behandeling wordt bij diepe rimpels als kuur uitgevoerd om zo stapsgewijs de huid de kans te
geven nieuw weefsel met collagene vezels te vormen.

Het effect
Direct na de eerste behandeling ziet u dat de rimpel of het litteken duidelijk minder zichtbaar
is. De behandelde lijn wordt een fijn rood streepje. Dit mag gecamoufleerd worden, maar zal
geen enkele belemmering vormen voor het sociale verkeer.

Zekerheid
Toepasbaarheid
Met Skin Jetting kunnen alle rimpels en dieper gelegen lijntjes in het gezicht worden behandeld.
Of het het voorhoofd, de wangen of de bovenlip is: de methode is effectief. Niet alleen
rimpels die door natuurlijke veroudering van de huid worden veroorzaakt kunnen behandeld
worden, er worden ook uitstekende resultaten behaald bij rimpels die bijvoorbeeld zijn ontstaan
door zonnebaden of minder goede leefgewoonten, zoals roken.

De methode heeft haar werkzaamheid bewezen. Skin Jetting werkt zonder inspuiting van
lichaamsvreemde stoffen. Uw huid vult zelf de rimpel op met lichaamseigen collageen. Skin
Jetting is dus een volledig biologische methode.

