Design Your Body @ Knokke
Body, Shape, Health revitalise your body!
Exclusive in Knokke Heist. ILIFT | Cosmetic Line Laserlift BotAction.
O² INTRACEUTICALS Rejuvenation Infusion | Topical Hyperbaric Oxygen Therapy.
HYPOXI Therapy | The ultimate slimming program; 1 size less in 1month.

Nieuw in België en exclusief in Knokke Heist !
De revolutionaire behandeling op gebied van anti-aging ,
rimpelbehandeling en dit zonder naalden !
Design Your Body @ Knokke introduceert
O² INTRACEUTICALS en ILIFT .

ILIFT: Ilift is een exclusief systeem, voor thuisgebruik dat de werking van ionen
en infrarood combineert met een micromassage, voor een huid die helder,
tonisch en lichter wordt. is geschikt voor een dagelijkse behandeling van de
normale, droge, gevoelige en verouderde huid!
Eigenschap van de ionen: met hun heilzame energie vallen zij de bacteriën van
de huid aan en versterken de celweerstand. Infrarood verbeterd de
bloedsomloop en versnelt het metabolisme, het stimuleert de productie van
calogeen en elastine. Micromassage: verbetert de elasticiteit van de huid, maakt
dat de huid tonischer en jonger wordt. Ilift cosmetische lijn: Laserlift BotAction
is een nieuwe formule voor een antiveroudering behandeling waarin innovatieve
bestanddelen voor het eerst zijn samengebracht. Ideaal voor thuis gebruikt!
Dit toestel en bijbehorende producten kan je exclusief bij ons aankopen!
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O² INTRACEUTICALS
Het principe is gebaseerd op de ontdekking van luchtbelletjes in de lipidenlaag
van de epidermis. Er wordt zuurstof geperst met een uniek serum tot in de
lipidenlaag. De serum stimuleert de regeneratie van cellen en calogeen productie
en zorgt voor vernieuwde elasticiteit en een gevulde huidoppervlak. Hierdoor
heeft men al na één ontspannende behandeling zichtbaar resultaat!
O² Intraceuticals geeft zichtbare werking vanaf de eerste dag! De
zuurstofbehandeling is een geheel nieuwe vorm van therapie die binnen 6 weken
rimpels en rimpeltjes vermindert. De behandeling wordt door een vakbekwame
medewerkster / schoonheidsspecialiste uitgevoerd.
We adviseren een kuur van 6 weken en een nabehandeling van 4 tot 6 weken.
Tussen de behandelingen door kunt u de producten voor thuis verzorging
gebruiken van Intraceuticals maar ook de Ilift.
Er zijn 3 verschillende serums:
Rejuvenate: huidverjonging < 45 jr
Opulence: verjonging en oplichten van ouderdomsvlekken of
pigmentvlekken > 45 jr
Atoxelene: is een extra serum als extra behandeling voor een
natuurlijke vervanging van botox
Het is een uiterst aangename behandeling zonder pijn en zonder het gebruik van
naalden.
Met behulp van O² Intraceuticals infusion geven wij tevens zuurstof inhalatie
behandelingen. Vraag of bel ons op voor meer vrijblijvende informatie.
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Het geheim van Madonna !!
O² Intraceuticals en de huid
van Madonna blijft jong en glad
Zij is 50 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. Zuurstof is het schoonheidsgeheim van de popster Madonna!
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.
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 ingrediënten als
hyaluronzuur, groene thee, vitamine C en vele antioxidanten. De werkstoffen
worden samen met de zuurstof tot in de dermis gebracht.
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!

ANTOINE BREARSTRAAT 14 B-8300 KNOKKE HEIST
TELEFOON: +32- 50- 61.61.72 MOBILE: +32- 473- 23.17.79
WWW.DESIGNYOURBODY.BE
INFO@DESIGNYOURBODY.BE

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
GLOBAL MANAGEMENT GROUP
DESGUINLEI 90 BOX 12 G B-2018 ANTWERPEN BTW: BE 0865 957 107
FORTIS BANK 001- 5231952-42 IBAN: BE77 0015 2319 5242 BIC: GEBABEBB

Design Your Body @ Knokke
Body, Shape, Health revitalise your body!
Exclusive in Knokke Heist. ILIFT | Cosmetic Line Laserlift BotAction.
O² INTRACEUTICALS Rejuvenation Infusion | Topical Hyperbaric Oxygen Therapy.
HYPOXI Therapy | The ultimate slimming program; 1 size less in 1month.

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 neus lippenplooi is minder diep. En dat reeds na 30 min.!
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.
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.
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. Door te weinig zuurstof ontstaat er
eerder stress, hoofdpijnen en concentratieproblemen.
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Het Rejuvination Serum is bedoeld voor de huid die er vochtarm, glansloos en
dof uit ziet. Een O² Intraceuticals Rejuvination Infusion is een unieke ervaring die
een onmiddellijk resultaat. In een behandeling van 30 minuten zal je huid er
jaren jonger uitzien en voelen. De gezichtsbehandeling is zacht, ontspannend en
geschikt voor ieder huidtype. Het versterkt het resultaat van behandelingen zoals
een micro-dermabrasie of een peeling. Het aanzien van veel huidaandoeningen
zoals acn, rosacea, striae en littekens kan zichtbaar verbeterd worden.
Het Atoxelene Serum is bedoeld voor mensen die last hebben van fronslijntjes,
kraaienpootjes, expressielijnen en rimpels. Atoxelene Infusion is een alternatief
voor anti-rimpel injecties, zonder naalden of pijn! Atoxelene is een gladmakend
complex dat expressielijnen en rimpels behandelt en nieuwe rimpelvorming
voorkomt.
De combinatie van Intraceuticals zuurstof technologie en een complex dat
afkomstig is van natuurlijke aminozuren maakt de huid zichtbaar gladder zonder
de bijkomende verlamming die sommige andere behandelingen met zich
meebrengen. Vanaf het moment dat je bij ons naar buiten gaat zul je een
zichtbare verbetering merken in je gezichtsconditie.
“Volgens Michelle Peck, haar visagist en zuurstofbehandelaar, past Madonna de zuurstof
gezichtsbehandeling toe voor elk optreden en elk interview dat zij geeft.
Michelle Peck: "Met de O2 gezichtsbehandeling wordt zuurstof en speciaal ontwikkelde serums
onder osmotische druk in de huid gebracht. Na een behandeling van 30 minuten zie je er niet
alleen jonger uit, maar voel je je ook jonger. De huid voelt zacht, fris, glad en vochtig aan".
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