
Microdermabrasie behandeling
Zachte en effectieve peeling

Microdermabrasie is een mechanische intensieve 
peeling van de bovenste huidlagen, hierdoor wordt 
de celdeling geactiveerd. Reviderm microdermabrasie 
verwijdert dode huidcellen op een zachte, 
gecontroleerde en veilige manier. Dit zorgt in de 
huid voor een natuurlijk regeneratieproces. De 
huid eigen collageen productie wordt gestimuleerd 
en de microcirculatie wordt verhoogd. Tijdens de 
handeling worden hele fijne microkristallen, ook wel 
aluminiumoxide genoemd, op de huid geblazen en 
tergelijkertijd wordt de huid licht opgezogen door de 
vacuüm stand. De oppervlakkige dode huidlaag wordt 
verwijderd waardoor er een zachte, gelijkmatiger huid 
zichtbaar wordt.Tevens stimuleert de vacuümstand de 
aanmaak van collageen. De huid gaat zich van binnen 
uit vernieuwen en verjongen.

Reviderm micrdermabrasie wordt o.a. ingezet bij:
•  zon beschadigde huid
•  vergrote en/of verstopte poriën
•  vette huid
•  fijne (mimische rimpels)
•  droge huid
•  rijpere huid
•  acne littekens
•  vale en/of dikke huid
•  als intensieve reiniging/opppepper voor de huid

De effecten van de Reviderm 
microdermabrasie zijn 
direct na de behandeling 
zichtbaar en ook op langere 
termijn ziet u resultaat. Na 
3 behandelingen is de 
huid al een stuk gladder 
en frisser. Voor grote 
veranderingen van 

rimpeltjes en fijne lijntjes zijn meerdere behandelingen 
nodig. Het huideigen regeneratievermogen, je leeftijd 
en de wijze waarop je je huid dagelijks verzorgt 
bepalen het resultaat. Daarom is het van belang om 
gedurende de behandelingen de juiste thuisverzorging 
te gebruiken voor optimaal resultaat, i.c.m. een hoge 
zonbescherming SPF50.

Hoe gaat de Reviderm microdermabrasie behandeling:
•  reiniging van de huid
•  prepeel fase met peeling Llquid en pasta
•  Reviderm doorbloedingsmasker
•  huid wordt ontvet en gedesinfecteerd
•  u krijgt oogbescherming
•  microdermabrasie wordt uitgevoerd
•  kristallen worden verwijderd met borsteltje
•  de huid wordt voorzien van actieve ingrediënten
•  Hydraterend masker
•  eindverzorging met SPF 50

De behandeling duurt ong. 90 minuten
* Deze behandeling is los te boeken en in een kuur ( 3 
tot 6 behandelingen om de 10 tot 14 dagen )
Na deze kuur raad ik u eens in de 6 tot 8 weken, om uw 
huid mooi te houden, een gezichtsbehandeling aan, 
waarvan eens per 12 tot 16 weken aangevuld met de 
Reviderm microdermabrasie.

Behandeling 
Estetiek basis  + Microdermadrasie  €  87,00
Estetiek anti-age + Microdermabrasie             €105,00

Bij het boeken van een kuur van 6 behandelingen 
krijgt u 10% korting over de gehele kuur.
De kuur dient bij de eerste behandeling voldaan te 
worden. Wilt u per keer betalen, dan wordt de korting 
bij laatste behandeling verrekend.


