BRUISEND BEZOEK

En inderdaad het verschil is duidelijk zichtbaar. De huid lijkt
gladder en energieker. Ik kan het haast niet geloven.
Tevreden laat ik de andere kant van mijn gezicht onder handen
nemen. Na de heerlijke massage is het tijd voor het aanbrengen van de Elastine Infusion, een extreem hoge dosering tropoelastine, enzymen en moisturizers.

100% Beauty
door Marianne van Harmelen

Twee jaar jonger
na één behandeling

Mijn gezicht, met uitzondering van de neus, wordt daarna
afgedekt met folie en Cindia legt hier een natte warme handdoek overheen. Dit herhaalt zij nog een keer, waarna ze de nog
niet ingetrokken emulsie inmasseert totdat alles in de huid is
opgenomen. Dit voelt werkelijk als een voedende rijke emulsie.
Ik zie mijn huid niet alleen opknappen, ik voel het ook heel
duidelijk. In mijn huid blijft de emulsie nog drie tot vier weken
doorwerken. Als afsluiting krijg ik een goede crème met UV
protectie aangebracht en het advies de komende dagen veel
(meer) water te drinken.

Een twee jaar jongere huid na één
behandeling zonder injectables,
dat klinkt als muziek in mijn oren.
Beautycoach Cindia van der Kroft van

Dinsdag 17 april gratis
collageen huidscan

100% Beauty in Laren nodigde mij uit
voor een Elastine Infusion Therapie.
“Zoals collageen de huid stevigheid
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geeft, geeft elastine de huid flexibiliteit

en elasticiteit”, vertelt Cindia. “Na je

De dagen na de behandeling is het voor mij moeilijk een
spiegel voorbij te lopen. Heel ijdel inspecteer ik elke keer mijn
gezicht en loop ik tevreden weer verder. Mijn huid is gladder
en veerkrachtiger. Deze behandeling is een echte aanrader en
kost normaal 90 euro. Ter introductie is de eerste behandeling
nu 59 euro. En bij vijf behandelingen is de zesde gratis!

25e levensjaar beginnen we al elastine

te verliezen. Door het ‘terugplaatsen’
van elastine in de huid verhoog je de

flexibiliteit en daardoor zie je er per
behandeling twee jaar jonger uit.”

N

adat ik plaats neem op de stoel, word ik heerlijk
toegedekt. Cindia verwijdert eerst de make-up
en reinigt mijn gezicht en hals en gaat vervolgens
met een milde peeling op basis van enzymen aan de gang.
Ondertussen vraagt ze naar eventueel medicijngebruik,
bloedsomloop, zongedrag en erfelijke factoren. Voorafgaand aan de elastine therapie wordt de huid gemasseerd
30

met de softlaser voor optimale energietoevoer in
de huidcellen. Een aangename massage en ik
voel me totaal ontspannen.
Cindia masseert eerst met de softlaser de rechterzijde van mijn gezicht, zodat ik het verschil kan
zien voordat ze aan de andere kant begint.
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Schoonheidsalon 100% Beauty ondersteunt de verjongingsbehandelingen met zeer geconcentreerde producten
voor thuisgebruik en voedingssupplementen van Laviesage,
speciaal bedoeld voor een optimaal gezonde huid.
Op dinsdag 17 april organiseert 100% Beauty van 10.30 tot
18.30 uur de halfjaarlijkse gratis Laviesage huidscandag.
Laat je huid eens scannen op: huiddikte, collageengehalte
en bindweefselsterkte. Na de huidscan volgt een persoonlijk advies met als doel je huid te verbeteren, verjongen en
vernieuwen. Iedereen wil immers een mooie, jonge en vitale
huid. Onze huid beschermen doen we al jaren via de buitenzijde, maar het opbouwen gebeurt uiteraard van binnenuit.
Zou het dan niet logisch zijn om ook die binnenzijde van de
beste verzorging te voorzien?
Maak een afspraak voor een gratis collageen huidscan.
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