Intraceuticals

Wat is hyaluronzuur?
Hyaluronzuur is een stof die wij van nature in onze huid hebben,
ongeveer 6-7 gram totaal. Bij het ouder worden verminderd de
aanmaak. Hyaluronzuur zorgt er met name voor dat er vocht in
de huid vastgehouden kan worden. En vocht is essentieel voor
een gezonde, glanzende en stevige huid. Al na een behandeling ziet u dat de huid voller is en steviger aanvoelt!

Cosmetisch

De behandeling
Na een grondige reiniging wordt de rechterzijde van uw gezicht
behandeld met de O2 Intraceuticals Infusion. Een fijne behandeling die aanvoelt als een frisse massage. De werkstoffen en
de zuurstof worden in de huid gebracht onder osmotische druk.
Als de rechterzijde klaar is laat de specialist u zitten om samen
het resultaat vast te stellen van dit deel van de behandeling. U
ziet het duidelijk: uw ogen zijn opener, de huid op de jukbeenderen is strakker, gelift en de neuslippenplooi minder diep. En
dat na 15 minuten!
Uiteraard gaat u weer heerlijk liggen en wordt uw linkerzijde
behandeld…

Het schoonheidsgeheim
van Madonna:
zuurstof!
Zij is 49 jaar maar heeft de huid van een 35 jarige! Hoe doet
popster Madonna dat?
Voor elk concert of interview wordt haar huid behandeld met de
O2 Intraceuticals.

Kuur
U kunt een eenmalige behandeling ondergaan. Hiervan ziet u
er een week fantastisch uit! Wilt u het resultaat langer vasthouden en optimaal voordeel hebben van deze therapie, dan kunt u
een kuur volgen. Dit zijn 6 behandelingen, 1 per week.

Deze zuurstofbehandeling is een geheel nieuwe vorm van therapie die binnen enkele weken rimpels en rimpeltjes vermindert.
Al na een behandeling van een half uur is er zichtbaar resultaat:
de huid ziet er gelift uit, de droogtelijntjes zijn verdwenen en de
huid krijgt weer een mooie frisse glans.

Thuis verzorgen
Om het resultaat vast te houden en de opbouw van het hyaluronzuur optimaal te maken en te houden, is het raadzaam
de thuisproducten te gebruiken. Een klein setje van slechts 3
producten.

Hoe werkt deze behandeling?
Zuurstof geeft niet alleen onszelf energie maar ook onze huid
is erbij gebaat. Door middel van hoge druk (3.5 bar) wordt er
zuurstof in de huid gebracht. Eerst wordt er een serum op de
huid gesprayed waarin actieve ingredienten als hyaluronzuur,
groene thee, vitamine C en vele antioxidanten. De werkstoffen
worden samen met de zuurstof tot in de dermis gebracht.

Inhaleren
Ook is het mogelijk de zuurstof, samen met een voor u geschikt
aroma, te inhaleren. Een echte opkikker. Het verbeterd uw
concentratie, het oogwit wordt witter, prima tegen een kater of
hoofdpijnen, De zuurstof die wij inademen is nog maar slechts
19%. Vroeger was dit 40%. Door te weinig zuurstof ontstaat er
eerder stress, hoofdpijnen en concentratieproblemen.
Voor meer informatie:
Zie onze website voor Intraceuticals salons:
www.intraceuticals.nl
Voor vragen: info@intraceuticals.nl
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