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Het geheim van Madonna
Onlangs circuleerden er foto’s van Madonna op een doodgewone dag in de magazines en
op internet. Heel wat mensen waren geschokt toen ze zagen hoe de ster er zonder make-up
en dergelijke uitziet. Toch is ze op het podium en bij elk interview steeds opnieuw de perfecte
schoonheidskoningin. Haar geheim? De O2 Intraceuticals gezichtsbehandeling!
mee om haar voor elk optreden en interview een behandeling van dertig minuten
te geven. Voor Madonna is het grote
voordeel natuurlijk dat ze onmiddellijk
erna haar make-up kan laten aanbrengen
en het podium op kan.

Wie de gezichtsbehandeling van dichtbij
heeft meegemaakt, is laaiend enthousiast.
Bij verschillende demosessies werd in

eerste instantie slechts één helft van het
gezicht van een vrijwilliger behandeld. De
onmiddellijke resultaten liegen er niet om:
strakkere contour bij de kaaklijn, minder
diepe neuslippenplooi, gelifte wangen en
ogen en een gladdere en stralendere
huidstructuur zijn enkele zaken die meteen
door waarnemers werden vastgesteld.
Zuurstof is natuurlijk niet alleen goed voor
de huid, je kan het ook inademen met de
Inhalation Therapy. Hierdoor voel je je
alerter, verbetert je concentratievermogen,
wordt je oogwit witter en herstel je zelfs
sneller van een kater. Kortom, zuurstof kan
je hele lichaam een energieboost geven!
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Automatiseer zonder zorgen !

Info: 03/766 06 80 of 0475/899 233
info@beautydesk.be
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- 4 programma's om uw instituut of wellness te beheren.
- Ook voor privé en publieke sauna.
- Meer dan 550 referenties in België en Luxemburg.
- Meer dan 3.000 gebruikers.
- Opleiding inbegrepen.
- NIEUW: AANGEPASTE VERSIE VOOR
NIEUWE ZONNEBANK WETGEVING
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Madonna is net vijftig geworden, maar zo
oud ziet ze er absoluut niet uit. De superster is echter zo tevreden over de O2
Intraceuticals gezichtsbehandeling dat ze
zonder problemen voor het gebruik ervan
uitkomt. Op haar tournees neemt ze de
schoonheidsspecialiste Michelle Peck

Het Intraceuticals Infusion toestel bezit een
speciaal handvat waarmee zuurstof onder
een osmotische druk van maar liefst 3,5
bar diep in de huid geperst wordt. Aan de
zuurstof wordt een uniek serum toegevoegd met daarin hyaluronzuur – een stof
die van nature uit voorkomt in de huid
en bekend staat als perfect transportsysteem – groene thee, anti-oxidanten en

vitamines A, C en E. Deze mix stimuleert
de regeneratie van cellen en collageenproductie en zorgt voor een vernieuwde
elasticiteit en een gevuld huidoppervlak
waardoor lijntjes en rimpels al na één
ontspannende behandeling zichtbaar verminderen. Ook huidaandoeningen zoals
acne, rosacea, striae en littekens verbeteren met deze therapie. Weldra kunnen ook
Belgische klanten van de behandeling
gaan genieten, want het toestel wordt nu
ook in ons land geïntroduceerd.

