OP MAAT VAN JOUW HUID

Wat is Hydrafacial?
Wereldwijd is Hydrafacial dé beautybehandeling voor huidverjonging, populairder dan botox. Want het geeft je in 30
minuten een stralende, vlekkeloze huid, zonder pijn of herstelperiode. Imperfecties hoef je niet langer te camoufleren
wanneer je met Hydrafacial de onderliggende oorzaken aanpakt om die gezonde, stralende, perfecte huid te krijgen waar
iedereen van droomt. Een mooie huid is immers de beste make-up!
Hydrafacial werd 18 jaar geleden ontwikkeld in Los Angeles, de glamoureuze bakermat van de filmindustrie, waar
filmsterren, modellen en ander mooi volk er altijd op hun best willen uitzien. Hydrafacial wordt ook wel de ‘rode loper’
behandeling genoemd, omdat je er instant een stralende huid van krijgt zonder neveneffecten. Geen wonder dat het de
favoriete behandeling is van heel wat celebrities zoals Beyoncé, Kate Winslet, Sofia Vergara, Michael McConagough,
Charlize Theron, … Zij houden allemaal hun huid in topvorm met Hydrafacial! Ook in Vlaanderen heeft Hydrafacial heel
wat bekende fans, zoals Astrid Coppens, Ilse Demeulemeester, Wim Soutaer, Ellemieke Vermolen, Femke Herygers, Luna
Stevens, Barbara Dexter, Healthyhabits.celien, …
Hydrafacial heeft immers heel wat voordelen:
•Snel
•Pijnloos
•Niet invasief: De huid wordt niet doorprikt, zodat er geen herstelperiode nodig is
•Onmiddellijk resultaat: Je stapt buiten met een zachte stralende huid
•Huidverjongend op langere termijn: door het stimuleren van collageen en elastine wordt de huid steviger en voller en
vervagen rimpels
•Geschikt voor alle huidtypes & behoeftes
•De ideale manier om je huid in topconditie te krijgen om het resultaat van botox injecties of een meer invasieve ingreep
te optimaliseren.

HYDRAFACIAL IN CIJFERS
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Elke 8 seconden geniet iemand ergens
ter wereld van een Hydrafacial

Miljoen behandelingen per jaar,
dat is meer dan het aantal botox
behandelingen.
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Landen kennen Hydrafacial

Verkooppunten in de Benelux,
waarvan de helft in Vlaanderen.

SIGNATURE

HYDRAFACIAL,
THE SIGNATURE
TREATMENT
In 3 stappen en 30 minuten bezorgt
Hydrafacial je een gezonde,
stralende huid.

Voor wie?
Hydrafacial is geschikt voor alle huidtypes en
leeftijden, inclusief huidcondities als actieve acné,
couperose of rosacea. Wees voorzichtig wanneer
je zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wanneer?

reiniging
+
Peeling
De huid wordt zacht gereinigd en een eerste laag dode
huidcellen wordt met een pennetje weg geschraapt. Daarna
volgt een peeling met glycol- en salicylzuur (beschikbaar
in verschillende concentraties) die wordt aangebracht met
een exfoliërende kop. Dankzij de synergie van chemische en
fysische exfoliatie kan er zachter gewerkt worden met eenzelfde
resultaat maar zonder irritaties. De huid ziet er frisser uit en
wordt voel- en zichtbaar gladder en zachter.

Extractie
+
Hydratatie

•48 à 72 uur voor een speciaal moment,
wanneer je er op je best wilt uitzien. Hydrafacial
geeft je instant een stralende huid, waarvan het
effect na 2 à 3 dagen maximaal zichtbaar is.

Met de gepatenteerde Vortex-fusietechnologie worden de
poriën in de diepte gereinigd. Vuil en talg worden opgelost
en pijnloos opgezogen. Tegelijkertijd geeft het apparaat
hydraterende en kalmerende stoffen af. De huid oogt rustiger,
helderder en frisser met fijnere poriën.

•Maandelijks: Wil je je huid in optimale conditie
houden en verbeteren, dan raden we je een
routine aan van 1 behandeling per maand. Door
de huid regelmatig te behandelen wordt de
collageenproductie herhaaldelijk gestimuleerd,
waardoor de huid voller en steviger wordt
en blijft en lijntjes, rimpels en pigmentvlekken
vervagen. Dat is een blijvend effect op lange
termijn.

inSluizing
+
bescherming

•Het hele jaar door mogelijk. Tip: bescherm
je huid met UV-bescherming, want de exfoliatie
maakt hem gevoeliger voor de zon.

Nu de huid gezuiverd is, is ze klaar om het maximum te halen
uit de actieve ingrediënten die in de huid worden gesluisd.
Hyaluronzuur zorgt voor een intense hydratatie, verstevigende
peptiden verminderen lijntjes en rimpels en verbeteren de
elasticiteit, terwijl antioxidanten de huid beschermen.

HYDRAFACIAL DELUXE EN HYDRAFACIAL
PLATINUM
Gepersonaliseerde verzorgingen op maat van jouw huidbehoeften
HydraFacial is een behandeling die geschikt is voor iedereen, het hele
jaar door. “Maar personalisering is de sleutel van de toekomst” weet Tim
Vanheusden, verdeler van Hydrafacial. “Mensen willen verzorging op maat.
Dat wordt mogelijk door de boosters in de behandeling te integreren. Zo
kunnen we specifieke behoeftes grondig aanpakken.”

De Signature behandeling wordt aangevuld met boosters, die de huidexpert kan inzetten voor
wat jij het meest nodig hebt: verhelderen, verstevigen en herstellen, egaliseren, intense hydratatie
of kalmeren. Sommige boosters bestaan in verschillende concentraties (basic & premium) om
nog meer op maat te kunnen werken voor een optimaal resultaat.

Deze behoeftes kunnen aangepakt worden met boosters

Verstevigen &
Herstellen

Hydrateren

Groeifactoren en peptiden stimuleren de
productie van collageen en elastine voor een
stevigere, vollere huid met minder lijntjes en
rimpels. Ook werkt deze booster herstellend
en kalmerend. Ideaal voor een rijpere, ruwe
en dunne huid met lijntjes en rimpels.

Verbleken

In geval van pigmentvlekjes en
een vlekkerige teint.

Om het vochttekort in de huid aan te
vullen en op peil te houden, waardoor
de huid beter beschermd is en volume
wordt hersteld.

egaliseren &
verfijnen

Kalmeren

Peptiden vervagen lijntjes en rimpels en
zorgen voor een betere elasticiteit van
de huid.

Om roodheden, gevoeligheden,
ontstekingen en andere irritaties
aan te pakken.

DELUXE

Platinum hydrafacial
De Hydrafacial Deluxe (Signature treatment + boosters) aangevuld met lymfedrainage en
LED-licht maken van de Hydrafacial Platinum het neusje van de zalm.

EXTRA FASE

Standaard signature

Lymfedrainage

Reinig + Peel

Voert overtollig vocht af, ontzwelt en ontgift
de huid, waardoor de actieve stoffen beter
kunnen inwerken.

Platinum+

Standaard signature

EXTRA FASEs

Extracties + hydratatie

insluizen + beschermen

Bevordert de zuurstofopname in de
huid, verbetert de energie in de cellen
en heeft een specifieke anti-aging (rood
licht) of zuiverende werking (blauw licht)
naargelang de behoefte.

exrtra’s
De ogen en lippen zijn de twee zones waar vermoeidheid en veroudering het snelst te zien is. Hydrafacial heeft specifieke
producten om extra zorg te geven aan de ogen en lippen tijdens de behandeling. De rest van het product krijg je mee naar
huis zodat je de verzorging thuis kunt voortzetten en het resultaat kunt onderhouden.

Lip Booster
De combinatie van aloë vera en pioenroos geeft je lippen een echte boost. Aloë Vera verzacht en herstelt de dunne, droge,
beschadigde huid rondom de lippen. Pioenroos is een natuurlijk antioxidant dat de huid beschermt tegen veroudering,
maar ook ontstekingswerende en verhelderende eigenschappen heeft. De Lip Booster hydrateert, herstelt het volume en
beschermt tegen veroudering. Voor gezonde, gladde en vollere lippen.

Eye Booster
Een cocktail van haverextract, hyaluronzuur, goudsbloem en Japanse paddenstoel biedt een totaaloplossing voor
de delicate oogzone. Haverextract werkt antioxiderend en beschermt tegen huidveroudering. Bovendien verzacht
het allerhande huidirritaties zoals uitslag, jeuk en eczeem. Goudsbloem remt ontstekingen af en vermindert wallen.
Hyaluronzuur boost de hydratatie zodat de dunne huid rond de ogen soepel en fris blijft en lijntjes en rimpeltjes vervagen.
De Japanse paddenstoel (Mucor Miehei) werkt licht exfoliërend en verhelderend. De Eye Booster bezorgt je een frisse,
uitgeruste blik.

INFO
PRIJSINDICATIES
Signature Hydrafacial (30 minuten). Richtprijs : €125 à €150
Hydrafacial Deluxe: Signature treatment + booster + LED. Richtprijs: €175 à €200
Hydrafacial Deluxe +: Signature treatment + premium booster + LED. Richtprijs: €195 à €220
Hydrafacial Platinum: Lymfedrainage + Signature treatment + booster. Richtprijs: €200 à €225
Hydrafacial Platinum+: lymfedrainage + Signature treatment + premium boosters + LED. Richtprijs: €220 à €245
+ supplement eye of lip booster: + €40.

Verkooppunten
Hydrafacial punten in jouw buurt vind je op www.hydrafacial.be/locaties

CONTACT
Pers:
So Mind PR
Christel Trosch – chtrosch@somind.be - +32 475/37.31.15
Verdeler: Senitas
Tim Vanheusden – tim@senitas.com - +32 497/42.96.01

