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Moeder en Dochter
Marlies zit al 25 jaar in het vak en
meldt met volle trots dat ze gaat
verhuizen en haar dochter Eliza het
instituut komt versterken!
Marlies haar specialisme ligt vooral bij de
permanente make-up, ook de medische kant
ervan. Ze wil altijd up-to-date blijven en is
daarom ook graag bij elke scholing aanwezig.
Ook is Marlies afgestudeerd als kapster,
visagiste, nagelstyliste en ze heeft haar
diploma Orthomoleculaire voeding.
Gezondheidsklachten en voeding hebben wel
zeker een relatie. Marlies kan u overal mee
helpen op dat gebied.
Na 25 jaar op dezelfde locatie werd het tijd
om nieuwe plannen te maken. Het pand
naast haar huidige salon werd aangekocht.
Jan, de man van Marlies heeft ontzettend
veel zelf verbouwd en na 10 maanden tijd
was het eindelijk zover. Beautystudio
Marlies, een kleinschalig wellness instituut,
een prachtig familiebedrijf!

Samen met Eliza werd er een nieuw
concept bedacht, zodat we de klanten
meer te bieden hebben. Eliza haar passie
en liefde voor de beautybranche waren al
snel duidelijk. Als klein kind was ze altijd al
te vinden in de salon van haar moeder.
Ze loopt ook al jaren mee achter de
schermen, en weet alles op het gebied van
de Nutricosmetics van LavieSage.
Momenteel is Eliza nog bezig met haar
opleiding maar ze is al van top tot teen
intern geschoold bij Selvert! Als het gaat
om massages en lichaamsbehandelingen
bent u bij Eliza aan het juiste adres! Naast
het werk bij Beautystudio Marlies is ze ook
werkzaam bij parfumerie Douglas; dit is een
mooie aanvulling. Ze kon niet wachten om
haar eigen plek te vinden binnen dit
prachtige bedrijf.
Het instituut wordt om de 3 jaar gekeurd
door de GGD, is ANBOS gecertificeerd en
een erkend leerbedrijf.

Beautystudio Marlies:
Middelstraat 33
3264 AN Nieuw-Beijerland
06-27158018
info@beautystudiomarlies.nl
www.beautystudiomarlies.nl
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Plantaardige stamcellen als bron van jeugd
Selvert is een uitgebreid cosmeticamerk voor huidverzorging over het hele lichaam.
Het biedt een exclusief hoog ontwikkelde behandelingslijn en producten voor
thuisverzorging. De schoonheidsproducten die Selvert ontwikkelt zijn gebaseerd op
de harmonie tussen klant, levensstijl en wensen. Selvert heeft een luxe uitstraling
met verrassende prijzen. Selvert werkt tevens regelmatig met giftboxen waar je
één product betaalt en er een ander gratis bij cadeau krijgt. Selvert biedt
behandelingen aan voor de droge, gevoelige, oudere en vette/acne huid.
Stamcellen, vanwege hun enorme herstelvermogen.
Het regeneratieproces van ieder levend wezen wordt bepaald door de capaciteit van
stamcellen. Een optimale hydratatie is een van de beste manieren om de celconditie te
behouden en zo de veroudering tegen te gaan.
Wat doen stamcellen met uw huid?
➢ Beschermen de huid
➢ Verlengen de levensverwachting van de huidcellen
➢ Geven de huid zichtbaar meer vitaliteit
➢ Dragen bij aan het regeneratieproces
➢ Hebben een anti-age effect
Elk product heeft zijn eigen soort stamcel, Selvert biedt behandelingen aan waar de
stamcellen in verwerkt zijn.
Diezelfde stamcellen van de behandeling biedt Selvert ook aan voor thuisgebruik.
Dit zal een prachtige ondersteuning naast de behandeling bieden.

Beleef het met SeLvert
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Ga een stap verder
Verwen jezelf met de nieuwe
generatie cosmetica

Onze huid heeft veel te verduren waardoor de activiteit trager
verloopt en de huid haar strakheid en dichtheid verliest.
Daardoor treden verouderingsverschijnselen op.

Om dat te voorkomen presenteert selvert thermal peptide lift,
een prachtig product dat een langdurig liftend effect zal geven.
Deze intensieve anti-aging stimuleert het herstel van de
natuurlijke elasticiteit en stevigheid, vermindert rimpels.
Het verbetert de spankracht van de huid en heeft een langdurig
resultaat.

Alle resultaten op een rij:
➢ Helpt bij het normaliseren van extreem gevoelige huid
➢ Verbetert de hydratatie van de huid
➢ Verbetert de samenhang tussen de dermis en de
epidermis
➢ Verhoogt de huiddichtheid en versterkt haar flexibiliteit
➢ Beschermt tegen tekenen van veroudering
➢ Vermindert expressierimpels
➢ Vormt een natuurlijk botox
➢ Het ontspant spierkrampen
➢ Vermindert de diepte van rimpels
➢ Versterkt de synthese van collageen
Door het wortelextract krijgt u onmiddellijk een liftend effect.
Ook is er actieve kool in verwerkt wat een natuurlijke reiniger
voor de huid is die onzuiverheden elimineert en de gifstoffen
uit de huid verwijdert.

Kortom de peptide lift zal uw huid doen stralen!
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Weg met de kilo’s !
Bij Beautystudio Marlies kunt u niet alleen succesvol
afvallen maar vooral zo gezond mogelijk.
Ga samen met ons de strijd aan tegen de kilo’s!
Stap voor stap voor eens en altijd lekker in je vel!

Elke vrouw weet wel hoe het voelt,
zo hard je best doen maar het
resultaat niet vast kunnen houden.
Daar hebben wij wat op gevonden.
Naast een gezonde lifestyle bieden
wij K-SLIM aan dat daar een goede
ondersteuning bij kan geven.
K-SLIM heeft voor ieder wat wils.
Je zou het als kuur kunnen inzetten,
maar het kan ook je houvast zijn
voor een stabiel eetpatroon.
K-SLIM is eenvoudig toe te passen.
U hoeft niet apart te koken als u
voor meerdere personen een
warme maaltijd bereidt.

Ook hoeft u geen hoeveelheden
grammen van voedingsmiddelen af
te wegen.
K-slim is er in verschillende smaken.
• Cocos
• Vanille
• Chocolade
• Banaan
• Aardbei
Meer informatie over K-slim? Neem
dan een kijkje op www.slimlijnen.nl

K-SLIM is normaal en gezond
eten in de juiste combinatie.
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Tips bij een gezonde lifestyle
1. Goed kauwen
Wanneer je iets in je mond stopt is dat een start van een
lichamelijk proces. Hoe beter je je eten in je mond kauwt hoe
minder je maag en je darmen nodig hebben om het eten te verteren.

2. Neem je tijd
Langzaam eten is een geweldige tip in strijd tegen de kilo’s.
Als je even snel je eten naar binnen werkt krijgen je hersenen geen tijd
om de verzadigingshormonen aan te maken die het signaal naar de hersenen
sturen dat je vol zit.

3. Stoom je groenten
Als je je eten stoomt in plaats van kookt behoud je de enzymen die in de groente zitten.

4. Eet kleine beetjes
Kleine beetjes zullen je helpen bij de bovenstaande tips.
Het eten is beter te kauwen en het kost meer tijd.

5. Luister naar je lichaam
Probeer je problemen niet weg te eten, je lichaam is er dan fysiek niet klaar voor om eten op te nemen.

6. Drink matig voor, tijdens en na het eten
Een gezonde maag heeft een PH-waarde van tussen de 1 en 2. Extreem zuur dus.
Deze hoge zuurtegraad is nodig om met name eiwitten goed te kunnen verteren.
Vloeistoffen verdunnen het maagzuur waardoor het voedsel niet op volle kracht kan worden verteerd.

7. Beweeg voldoende
Beweging zet uw stofwisseling extra in werking.
Bij voorkeur elke dag 30 minuten intensieve lichaamsbeweging doet veel voor lichaam en geest.

8. Besef wat je eet
Bekijk leuke, gezonde recepten om je motivatie op peil te houden!
En sta er is bij stil hoe fit je je voelt met een gezonde lifestyle.
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Een perfect gevoede huid

Ervaar het met LavieSage

Wat zijn Nutricosmetics
(Beautysupplementen)?
Nutricosmetics zijn voedingsstoffen met een
positieve werking op de huid. Nutriënten voor
cosmetisch gebruik om het heel eenvoudig te
houden. Nutricosmetics zijn werkzame stoffen die
in de juiste dosering en verhouding in combinatie
met andere nutriënten kunnen zorgen voor een
langdurig mooie en gezonde huid. Ze
worden ingenomen om de huid te verzorgen, te
verjongen of te verbeteren. Sinds het ontstaan van
LavieSage in 2008 staat de ontwikkeling van
topkwaliteit Nutricosmetics niet stil.
Het ontstaan van LavieSage
Als trendsetter moet je innovatief te werk gaan en
goed luisteren naar praktische
marktontwikkelingen. Vanuit die manier van
werken mag LavieSage zich met trots marktleider
noemen binnen de professionele beautybranche op
het gebied van Nutricosmetics. LavieSage
producten zijn ontwikkeld volgens de laatste
nieuwe wetenschappelijke inzichten en voldoen
aan de meest recente kwaliteitseisen.
Streven
LavieSage streeft ernaar om mensen te helpen een
goede gezondheid van lichaam en huid te
onderhouden. De huidige mens heeft andere
wensen en stelt hogere eisen aan de gezondheid
van lichaam en huid dan ooit tevoren. De huid
weerspiegelt de innerlijke gezondheid en
andersom. Zo van binnen zo van buiten luidt een
oude wijze spreuk! De liefde voor de huid moet
natuurlijk van twee kanten komen!
Concept
Een volstrekt uniek concept in een speciale markt.
We hebben een complete lijn van
Nutricosmetics ontwikkeld om de huid van
binnenuit te ondersteunen. Een resultaatgerichte,
efficiënte en directe aanpak is mogelijk door het
gebruik van hoogwaardige voedingsstoffen met als
doel huidverzorging van binnenuit. LavieSage
selecteert, indien mogelijk en beschikbaar,

uitsluitend natuurlijke ingrediënten maar
vooral huidspecifieke voedingsstoffen met
voldoende dosering zodat de huid optimaal
profiteert van het gebruik. Dat maakt LavieSage een
speciale partner voor iedere professional die aan de
huid werkt en voor iedereen die een goede
gezondheid van lichaam en huid wenst.

Verzorging van buiten door cosmetica
LavieSage Nutricosmetics kunt u combineren met
uw favoriete cosmetica producten.

Huid
De huid is levend weefsel. Huid wordt continu
vernieuwd om onderhoud te plegen. Voor dit
onderhoudsproces zijn veel verschillende
voedingsstoffen nodig die via de voeding
ingenomen dienen te worden.
Daarom adviseren wij een extra aanvulling van uw
huid met LavieSage Nutricosmetics voor uw
dagelijkse portie huid-eigen nutriënten in
combinatie met vitaminen en mineralen die nodig
zijn om de huid langdurig mooi en gezond te
houden.

Benieuwd wat LavieSage
voor u kan betekenen?
Maak vrijblijvend een afspraak voor een
GRATIS intake gesprek! Of maak een
afspraak voor onze scandag!
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DermaLife

Spa-Jet

De Spa-Jet is een onvergetelijke ervaring met keus uit 11 luxe programma’s. Het heeft onder andere een
exclusief 360-graden douchesysteem, kleurentherapie, aromatherapie, en nog veel meer om alle wensen te
kunnen vervullen. Het zorgt niet alleen voor totale ontspanning maar het biedt ook reiniging, afslanken,
verjonging, evenwicht, versteviging, cellulite, ontgifting, huidverbetering en vermindering van stress.

Aromatherapie

Functies van de DermaLife SPA-Jet
Infrarood
De warmte van de infrarood dringt zéér snel en diep
door in de huid. Hierdoor verwijden de bloedvaten en
wordt de transpiratie van de huid geactiveerd door de
opening van de poriën. Infrarood activeert en
vergroot het resultaat van ieder chemisch proces
inclusief de opname van werkstoffen en actieve
stoffen.

Stoom douche
De stoom douche hydrateert de huid, verbetert het
opnamevermogen van de huid; vitaminen, mineralen,
algen en parafango worden beter en sneller
opgenomen. De combinatie warmte en vocht
verhogen het effect van de behandelingen.

Hydrofusion
Hydrofusion werkt reinigend, ontslakkend en
stimuleert gelijktijdig een intensieve vocht- en
zuurstofopname van de huid. Aan deze fijne
waterdamp kunnen naar keuze vooraf verschillende
kruiden, zouten of vitaminen en mineralen
toegevoegd worden. Deze kunnen hierdoor diep in de
huid binnendringen en hebben een voedende en
remineraliserende werking.

Vichy douches
Met het 360-graden douche systeem wordt het
gehele lichaam pulserend en krachtig gemasseerd.
Het water is op temperatuur instelbaar. U kunt kiezen
uit verschillende massage programma´s met
handmatig instelbare straalsterkten. De effecten van
hydromassage werken actief en preventief bij o.a.
spierpijn, vermoeide spieren en cellulite.
De resultaten zijn verbluffend. Afvalstoffen uit de
spieren worden afgevoerd, de stofwisseling neemt
toe en de huid wordt verstevigd. Daarnaast ontspant
het hele lichaam en neemt de vermoeidheid af.

Via twee reservoirs kunnen er verschillende aroma’s
en kruidenextracten verdampt worden.
Aromatherapie en kruidenextracten bevorderen de
gezondheid en het plezier van de complete SPA
behandeling. De intense geur en opname door de
huid, openen de luchtwegen, activeert, prikkelt en
ontspant lichaam en geest.

Kleurlicht therapie
Tijdens een SPA behandeling is op elk programma
een aangepaste kleurentherapie ontwikkeld.
Daarnaast kan de kleurentherapie manueel
aangepast worden aan de wensen en behoeften van
de cliënt. Mensen reageren op kleur, dit geldt niet
alleen voor onze ogen, maar ook onze huid en
lichaam reageren op de verschillende golflengtes van
licht. Dit heeft verschillende resultaten en effecten,
van verzachtend en ontspannend tot balancerend en
energie gevend.

Neveldouche
Een warme neveldouche besprenkelt het gehele
lichaam. Indien gewenst kunt u mineralen en/of
vitaminen toevoegen voor een voedende
behandeling vergelijkbaar met de “hot spring”
therapieën. Vibratiemassage:
door instelbare vibraties
van het ligvlak wordt het
lichaam ontspannen en
subtiel gemasseerd.
Hierdoor worden
afvalstoffen uit de huid
en spieren versneld
afgevoerd naar het
lymfatisch systeem.
De vibratiemassage is
zowel instelbaar in
intensiteit als frequentie
(continu of pulserend).
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Collageen
Bank
Collageen lichttherapie
Een tekort aan collageen versnelt niet alleen het verouderingsproces in de huid maar zorgt ook
voor afname van de stevigheid van spieren, pezen en banden. Dit leidt tot een algemene
verzwakking van het weefsel. Het effect van Collageen Lichttherapie helpt dit proces tegen te gaan
en maakt de huid zichtbaar strakker en stralender.
Collageen en bindweefsel
Collageen is het belangrijkste bestanddeel van het bindweefsel en bestaat uit flinterdunne vezels
die als koorden met elkaar vervlochten zijn. Het verleent de huid elasticiteit en stevigheid.
Bindweefsel is van elementair belang voor het huidorganisme en dient als houvast-, verbindings-,
informatie-, beschermings-, transport- en verzorgingssysteem. In de loop van ons leven worden in
de lederhuid constant oude collageenvezels vervangen door nieuwe.
Bij het ouder worden vertraagt dit proces en de nog aanwezige collageenvezels worden poreus en
dun. Er volgt een verlies van elasticiteit. De huid veroudert en wordt slapper en effecten van
buitenaf hebben een grotere invloed. Er ontstaan rimpels, door vorming van lijnen en plooien in
de huid, voornamelijk in het gezicht en het gebied van de decolleté.
Collageen lichttherapie
De zachte rode lichtgolven van het Pure Beauty Collageentoestel concentreren zich met name in
het spectrum tussen de 600 en 650 Nanometer en bevorderen op celniveau de aanmaak van
collageen en elastinevezels die nodig zijn om de structuur van de huid te behouden en te
verbeteren. Het stimuleren van dit proces maakt de huid zichtbaar strakker en stralender.
Bovendien wordt door dit proces de zuurstofopname vergroot, het ontgiften geactiveerd en
neemt het vermogen van de huid om vocht op te nemen en vast te houden toe waardoor ook de
regeneratie van de huid sneller zal verlopen.
De Pure Beauty Collageen
Behandelingen met het Pure Beauty Collageentoestel vertragen het verouderingsproces en helpen
de huid haar stevigheid te behouden. De Intense Collageenlampen zijn speciaal voor het Pure
Beauty Collageenapparaat ontwikkeld.
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Erkende arts

Rimpels wat doe jij eraan?

Velen van ons vinden rimpels storen
en willen er graag iets aan doen!
Beautystudio Marlies heeft u daarin
veel te bieden met onder andere:
•
•
•
•
•

Selvert behandelingen
Microdermabrasie
DermaPen
Intensieve peeling
Nannic behandelingen

Al deze prachtige behandelingen
zullen zeker de rem op het
verouderen zetten maar we kunnen
er niet aan ontkomen dat we vroeg of
laat rimpeltjes gaan krijgen.
Daarom zou u kunnen overwegen om
wat ingrijpenders te laten doen door
een zeer ervaren arts.

Dr. Paul Wijffels brengt eens in de
maand een bezoekje aan Beautystudio
Marlies. Hij is gespecialiseerd in
injectables en kan daarmee de rimpels
op verschillende manieren
verminderen.
Dit kan met verschillende producten,
ieder product heeft zijn eigen
specifieke werking in de huid en moet
in samenspraak met de arts
weloverwogen worden gekozen.
Liever een rimpel de eerste keer iets
te weinig gevuld, dan in één keer te
veel. Wij doen er liever een
behandeling extra over om het
beoogde eindresultaat te bereiken.
U betaalt immers alleen de ingespoten
milliliters per keer.

Dr.Paul Wijffels
Dr.Paul Wijffels werkte als arts-fleboloog. Sinds 1995 heeft hij
zich verdiept in de behandeling van rimpels middels
voornamelijk injecties. Hij volgt geregeld seminars in binnenen buitenland. Hij is lid van de NVCG (Nederlandse Vereniging
Cosmetische Geneeskunde). Binnen deze vereniging wordt
de kennis ten aanzien van producten en
behandelingstechnieken actueel bijgehouden en is een goed
intercollegiaal overleg mogelijk.

Gratis intakegesprek!
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Definitief van je haren af!
Altijd glad, altijd perf ect!
Nooit meer je oksels en benen scheren, en nooit meer donkere haren op je bovenlip
epileren, nooit meer je bikinilijn harsen? Dat klinkt voor vele vrouwen als muziek in
de oren. Ook mannen die relatief veel haar hebben, dromen ervan om voorgoed
verlost te worden van scheren, epileren of harsen. Gelukkig is er nu de mogelijkheid
om definitief te ontharen.
Beautystudio Marlies presenteert de nieuwste generatie IPL, koud IPL!
IPL ontharing (Intense Pulsed Light)
werkt als volgt: de lichtflits
penetreert de huid en veroorzaakt
een beschadiging in de haarfollikel
en stolt het bloed in de
voedingsbodem van het haar.
Hierdoor kan de haar niet langer
groeien en zo bent u van u haargroei
af.

Hoeveel behandelingen?
De frequentie en hoeveelheid
behandelingen is afhankelijk van het
te behandelen gebied. Dit gezien de
mens verschillende haargroeifasen
heeft en de IPL alleen effectief is bij
haren die zich in de actieve
groeifase bevinden. Dankzij de
GEM-technologie, een methode die
gepatenteerd is en wat alleen het

IPL apparatuur bezit, is deze
definitieve ontharings methode
minder gevoelig dan de IPL en
laserbehandelingen van voorheen.
Hiermee bundelt u de energie
krachtiger onder de huid en komt u
snel van uw ongewenste haargroei
af, zonder dit als pijnlijk te ervaren.
Koud IPL is geheel:
- Het hele jaar door te flitsen
- Geen pigmentstoringen
- Geen verbrandingen
- Zonder risico
- Pijnloos
- Veilig
- Snel
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Permanente make-up
Elke moderne vrouw wil er graag op elk moment van de dag perfect en verzorgd uit
zien, gewone make-up kan aan deze eis niet tegemoet komen.
Bij permanente make-up worden
eyeliners, lipliners of wenkbrauwen
aangebracht. Tijdens het sporten of
wanneer u bijvoorbeeld op vakantie
heeft gezwommen, heeft u altijd een
verzorgde uitstraling. Zelfs als alle
gewone make-up verwijderd is.
Het gezicht is nooit echt ‘kaal’ want de
aangebrachte accenten maken het
gezicht sprekend. Doordat u geen makeup meer hoeft aan te brengen bespaart
u een hoop tijd. Bij permanente makeup wordt door middel van een
ultradunne naald die razendsnel op en
neer gaat, een speciale huidvriendelijke
pigmentatie vloeistof in de huid
aangebracht.
Het doel van permanente make-up is
om de juiste kleur op de juiste plaats
aan te brengen zodat u er beter uit ziet.
Om permanente make-up nauwkeurig
aan te brengen is vakmanschap en
betrouwbare apparatuur en hygiëne een
eerste vereiste.
Bij Beautystudio Marlies staan
vakmanschap, kennis, hygiëne en
aandacht bovenaan.

U bent verzekerd van een stukje vakwerk. Er wordt
uitsluitend gewerkt volgens de richtlijnen van de GGD
en de strenge Hygiëne, Arbeidsomstandigheden en
Milieu Code (H.A.M.code). Er wordt met een apparaat
gewerkt waarin de laatste technische innovaties op het
gebied van permanente make-up zijn verwerkt. Ook
kunt u voor medische tatoeages bij Marlies terecht.
Bij de eyeliners wordt tussen de
wimperhaartjes gepigmenteerd.
Het geeft een natuurlijke
oogopslag.

Dunne en/of onregelmatige
haargroei van de wenkbrauwen
wordt met permanente makeup volledig gecorrigeerd.

De dubbele eyeliner,
een specialiteit van Marlies.

Bij de lipcontouren kan met
permanente make-up een
natuurlijke aanvulling of extra
accent worden bereikt.

Voor meer informatie of foto’s kunt u terecht op: www.permanentemakeupstudio.nl
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Wat zegt

jouw lippenstiftvorm
over jou?
Elk meisje is wel in het bezit van een lipstick. We gaan voor een mooie nude kleur voor overdag
en 's avonds stiften wij onze lippen rood. De 'conditie' van jouw lippenstift zegt iets over jou!

Wat voor type ben jij?
Het individu
Creatief, nergens bang voor en heeft zin in een avontuur. Alles waar je niet aan gewend bent is voor
jou een grote uitdaging die je graag aangaat. Je bent geen persoon die zich netjes aan de beautyregels
houdt, maar het lekker op je eigen manier doet. Je motto is dan ook: probeer lekker alles uit, het kan
niet gek genoeg!

De beste vriendin
Eerlijk, betrouwbaar en iedereen kan zijn of haar verhaal bij je kwijt, je staat er altijd voor open. De
platte vorm van je lipstick vertegenwoordigt je ‘down-to-earth’ mentaliteit. Je bent altijd erg druk met je
vrienden en hebt hekel aan ruzie en vriendendrama’s. Voor wat make-up betreft, je bent altijd een
beetje hetzelfde. Als het er goed uitziet, waarom zou je het dan gaan veranderen?

Het lieverdje
Vrouwelijk, elegant en dankbaar. Je weet dat je meestal in het midden van de aandacht staat door je
prachtige uitstraling. Mensen zijn gek op jou. Je beautymotto is dan ook, kom maar op met al het mooie
en de allernieuwste trends. Zeker weten dat jij weer gaat schitteren.

De uitvoerende
Vertrouwen, zelfverzekerd, ambitieus en zeer zorgvuldig. Je hebt het al snel allemaal op een rijtje. Je
weet precies wat je wil en hoe je dat gaat bereiken. Je richt je volledig op de toekomst en kijkt niet terug
in het verleden. Geen bochten om iets te bereiken maar recht op je doel af, dat is ook zien aan je lipstick
vorm. Qua make-up draag je graag het allerbeste.

De romantische
Gevoelig en verlegen maar je zit ook zeker vol met passie. Je bent een beetje het sprookjesfiguur en
hebt dan ook zeker de behoefte aan een sprookjesachtige relatie. De vorm van je lipstick zegt dat je er
op je best uit wil zien voor het moment dat de prins op het witte paard langs komt. Deze vorm komt
door het vlugge aanbrengen voor als je ineens je prins ziet staan. Je make-up motto is dan ook:
verander mij. Het liefste heb je elke dag weer iets anders.
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“Mooi haar begint bij een gezonde hoofdhuid” is het motto en de kerngedachte achter de
haarproducten van Mediceuticals. De dermatologische en unieke verzorgingsproducten van
Mediceuticals brengen en houden je haar en hoofdhuid in een optimale conditie. De
haarproducten zijn samengesteld uit natuurlijke, niet-agressieve ingrediënten en grondstoffen.

Wist u dat?
•
•
•
•
•

Een op de vier mannen, vrouwen en kinderen momenteel last heeft van veel voorkomende
hoofdhuidproblemen.
Meer dan 90% van alle mensen ooit te maken krijgt met hoofdhuidproblemen: roos, psoriasis,
eczeem of een droge hoofdhuid
Het optreden van vervelende hoofdhuidaandoeningen steeds vaker voorkomt, vooral een vette
hoofdhuid.
Een ongezonde hoofdhuid mede oorzaak is van haaruitval.
De meest verkochte shampoo in de wereld een medicinale anti-roos behandeling is.

Mediceuticals is een haarproductlijn voor mannen en vrouwen met haarproblemen en problemen
met de hoofdhuid. Denkt u hierbij aan psoriasis, hormonale aandoeningen, chemisch behandeld
haar, alopecia en seborroe, maar ook haaruitval door chemotherapie. Het eindresultaat is met
recht treffend te noemen.
Vermoedt u iets? Doe de hoofdhuidscan!
Met behulp van een hoofdhuidscan, kunnen we uw hoofdhuid bekijken.
We kunnen aan de hand daarvan een advies uitbrengen en een behandelplan met de producten
van Mediceuticals voor u opstellen of u doorverwijzen naar de huisarts.
Er zijn verschillende producten binnen Mediceuticals:
• Ter vermindering van overvloedige haaruitval en bevordering van nieuwe haargroei. Ook is
het geschikt voor de verzorging en het onderhoud van de normale huid en hoofdhuid.
• Een speciale vrouwenlijn, voor vrouwen die kampen met hormonale stoornissen van
tijdelijke aard.
Ook geschikt voor onderhoud van normaal haar en een normale hoofdhuid.
• Een herstellende en beschermende lijn, voor haar dat droog, beschadigd of fijn is van
structuur. Speciaal aanbevolen voor chemisch behandeld haar.
• Lijn voor het behandelen van problemen met hoofdhuid of
haar zoals overmatige talg- en vetafscheiding, roos, jeuk en/of
schilfers of huidirritaties.
• Verschillende producten voor het stylen van elk type haar.
Deze producten zijn verrijkt met botanische ingrediënten
en vrij van alcohol.
15
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Microdermabrasie
Microdermabrasie is een mechanische
peeling om dode huidcellen te verwijderen
waarbij de huid onder vacuüm wordt
behandeld met een continu stroom van
micro-kristallen die geen beschadigingen
geven aan de huid. De huid krijgt een
nauwkeurige en gecontroleerde peeling tot
het gewenste niveau is bereikt.

Microdermabrasie is voor bijna
iedereen geschikt. Ook hebben wij
prachtige resultaten op onder andere:
•
•
•
•
•

Het is geheel pijnloos, na een aantal
behandelingen gaat de huid nieuwe cellen
aanmaken. Er wordt collageen en elastine
gevormd waardoor de huid er direct jonger,
frisser en stralender uit gaat zien en een
fijnere structuur vertoont. Littekens en fijne
rimpeltjes vervagen en de huid krijgt een
betere doorbloeding. Hierdoor zal u een
frisser en gladder uiterlijk ondervinden.

•
•
•
•
•

Rimpels
Onzuivere huiden
Huidveroudering
Pigmentvlekjes
Littekens
Zonneschade
Rokershuid
Grove poriën
Grove huidstructuur
Futloze huid

Dermatologische testen bewijzen dat al na 1
behandeling een huidstuctuur verbetering
van bijna 20% is opgetreden!
Microdermabrasie is ook mogelijk in
combinatie met ultrasound; daarmee
worden werkstoffen ingesluisd die de
diepere lagen van de huid bereiken. Dit is
met
een normale massage niet mogelijk.
Des te meer behandelingen je
ondergaat, des te mooier het
resultaat zal zijn. Het is daarom
ook zeker aan te raden met een
microdermabrasie kuur te starten!
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Heeft u zich altijd geërgerd aan de rode adertjes, pigmentvlekken en
vele andere oneffenheden?

Beautystudio Marlies heeft daar een oplossing
voor! Door het onmiddellijke effect van de
behandeling kunt u al met een enkel bezoek,
binnen enkele minuten verlost worden van dat
nare huidprobleem.
De T-Away biedt u een nagenoeg pijnloze
behandeling met een verbluffend en direct
resultaat. Dit is mogelijk door een unieke ultra
short high frequency technologie.
Deze technologie, die al jarenlang in de
medische wereld wordt gebruikt, is met de TAway nu voor het eerst voor cosmetische
doeleinden geschikt.
De T-Away is geschikt voor het verwijderen van:
• Couperose/kleine adertjes
• Pigmentvlekken
• Ouderdomsvlekken
• Spider naevi
• (Steel) wratten
• Fibromen

T-Away, voor direct en succesvol
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De MedyJet combineert water, warmte
en massage, terwijl de gebruiker
zachtjes heen en weer deint op het
aangenaam warme water.
Computergestuurde waterstralen
masseren het lichaam. Zo zorgt de
Medyjet voor een totale ontspanning
van de spieren en heeft een heilzame
werking op het hele gestel. De techniek
van Hydromassage wordt in de
medische wereld gezien als de massage
die de manuele massage het dichtst
benadert.

ALS DE ZON ZICH NIET LAAT ZIEN . . .

De MedyJet kan daardoor, naast
ontspanning‘s massage ook uitstekend
ingezet worden voor fysiotherapie, de
MedyJet de ideale aanvulling voor
medische toepassingen, zoals
rugklachten, stijfheid, vermoeidheid,
stress en nog veel meer. U gaat er
gewoon met uw kleding op liggen dus
geen schroom zoals bij de
fysiotherapeut waar u zich meestal uit
moet kleden.

Kom gerust eens langs en ontdek dat

Is het regelmatig gebruik maken van
zonnebanken het perfecte alternatief!
Niet alleen voor het cosmetisch aspect,
zoals het bruin worden, maar ook voor
uw gezondheid. U bent zo weer uit uw
winterdip.
Wel is de huid het grootste orgaan van
uw lichaam en zeker niet onkwetsbaar.
Daarom is het belangrijk dat u goed
voor uw huid zorgt, ook in de zon.
Bij Beautystudio Marlies bent u dan ook
verzekerd dat alles aan de wettelijke
normen voldoet. Goede hygiëne en
professionele apparatuur.
Komt u voor de eerste keer, dan zullen
we uw huid goed analyseren en uw
huidtype bepalen aan de hand van een
huidanalyseformulier.

bij ons de zon altijd schijnt.

Goed voor lichaam & geest
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De Dermapen is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van MicroNeedling.
De Dermapen maakt gebruik van kleine naaldjes die vibrerend kleine kanaaltjes in de
huid maken. Dit zorgt ervoor dat de huid zich onmiddellijk op een natuurlijke manier
gaat herstellen. Daarnaast word de aanmaak van collageen versneld. Dit alles bij
elkaar verhoogt de effectiviteit van de behandeling en verbetert de opname van
producten.
Wat betekent dit voor uw huid?
Huidverstrakking en huidverjonging
• Verhoogt de opnamen van vocht en
voedingsstoffen
• Stimuleert de aanmaak van collageen
• De huid wordt steviger en gladder
Acne littekens en wondgenezing
• Vult het littekenweefsel op
• Breekt bestaand littekenweefsel af en
versnelt het genezingsproces van de wond
Hyperpigmentatie / verbetert de striae
• Verbetert pigmentproblemen
• Overmatig pigment breekt af
• De huid gaat er stralender uitzien

Wat kan je behandelen met de Dermapen?
•
•
•
•
•
•

Fijne lijntjes en rimpels
Acne littekens
Littekens van andere aard
Zonbeschadiging
Pigmentstoornis
Grove huidstructuur / vergrote poriën
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Foundations
Eyeshadow
Eyeliners
Lipgloss
Bronze Powers
Blush
Concealer
Mascara
Eyebrow pencil
Dipliner
Matte lipstick
Normal lipstick
Lip paint
Lipliner
Nagellak remover
Nagellak

En nog veel meer!

Creëer de look van deze tijd
Fel rode lippen, in combinatie
met een stijlvolle mascara.
En om niet te vergeten de
oogschaduw die de ogen doen
stralen! Maak gerust een makeup afspraak om te kijken welke
look het best bij jou past!
Beleef het nu met Golden Rose!
www.beautystudiomarlies.nl
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