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100% Beauty is het instituut in Laren met de nieuwste technieken voor huidverbetering en natuurlijke 

huidverjonging. Eigenaresse Cindia van der Kroft heeft al bijna 25 jaar ervaring als huidspecialist. 

Enthousiast en innovatief als altijd heeft zij onlangs de nieuwste anti-aging methode aan het al 

uitgebreide assortiment toegevoegd. De Transformage 3-D Skin Massage.

Transformage 3-D Skin Massage gaat 
op geheel natuurlijke wijze de strijd aan 
tegen de zwaartekracht. Deze nieuwste 
natuurlijke facelift is een unieke anti-aging 
methode die de huid verstevigt, verstrakt 
en verjongt. Het brengt ook nog eens 
meer symmetrie en ontspanning in de 
gezichtsspieren. Het maakt afvalstoffen 
los, verbetert hydratatie en bevordert de 
collageen-en elastineproductie. Deze 

massage werkt op meerdere lagen in de 
huid: de lymfebanen, het bindweefsel, 
op de aanhechtingen van de huid 
aan de spieren en op onderliggende 
spierlaag. Tijdens de behandeling worden 
verschillende technieken toegepast. 
Op uitnodiging van Cindia, neem ik na 
een korte intake nieuwsgierig plaats op 
de behandelstoel. Ik wil de strijd tegen de 
zwaartekracht met alle plezier aangaan. 

De behandeling duurt één uur. Cindia begint met een 
reiniging en enzymatische peeling. Hiermee stimuleert zij 
de lymfeknopen en zet de lymfestromen als het ware open. 
Het lichaam weet nu dat het aan het werk moet. Laat mijn 
lichaam maar eens lekker aan de gang gaan, terwijl ik heerlijk 
onderuit lig. “De massages gaan van diep naar ondiep”, 
vertelt Cindia ondertussen. Ze begint met een deep pressuur 
massage. Met drukkende en aanhakende grepen gericht op 
de botstructuur en spieren. Best pittige grepen trouwens, 
maar goed te doen. Oud en beschadigd weefsel wordt op 
deze manier opgeruimd en het lichaam wordt aangezet om 
nieuw weefsel aan te maken.  
De bindweefselmassage vervolgens stimuleert de 
doorbloeding van de huid waardoor de huid ook wordt 

aangezet tot celvernieuwing en versteviging. De massage 
bevordert ook de stofwisseling en activeert de productie van 
nieuw collageen, elastine en hyaluronzuur. 

DE DERDE TECHNIEK IS DE CUPPING MASSAGE.
Cupping massage is een oude Chinese techniek die in een 
nieuw jasje is gestoken. Door de huid vacuüm te masseren 
met cups verbetert de bloedtoevoer en verhoogt het de 
soepelheid niet alleen, ook de productie van collageen en 
elastine wordt gestimuleerd. En het is nog eens heerlijk 
ontspannend. Tot slot geeft Cindia een gezichtsmassage 
waarbij ik totaal ontspan. De bedoeling hiervan is dat het 
lichaam totaal in balans komt. Want alleen als je lichaam in 
balans is, kan het regenereren. 
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Het resultaat mag er zijn! Ik zie duidelijk meer volume en een 
stevigere huid. Maar ik voel me ook nog eens energieker. Wat 
een geweldige behandeling om de dag mee te beginnen. Een 
echte aanrader! 
Resultaat:
- optimale doorbloeding
- stevigere huid met meer veerkracht
- strakkere kaaklijn 
- minder diepe rimpels
- meer vocht en volume in de huid 
- stralende en energieke huid 

INTRODUCTIE AANBIEDING
Transformage 3-D  60 minuten 
Reinigen/enzympeeling/aangepast huidserum/transformage 
massage/ dagverzorging 
Nu van € 96,- voor € 86,- 

Ben je geïnteresseerd wat 100% beauty voor je kan 
betekenen? 
Of ben je nieuwsgierig welke specialisatie voor 
huidverbetering of huidverjonging voor jouw huid geschikt is? 
Maak dan een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek.
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