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WO-MAN’s merkenselectie
HydroPeptide biedt met zijn award-winnende producten, met
meer dan 60 peptiden, anti-oxidant-rijke botanische stamcellen,
groeifactoren en hyaluronzuur, gerichte en resultaatgedreven oplossingen voor zowel dagelijkse als professionele
verzorgingen. Zij gebruiken de kracht van peptiden als
boodschapper van moleculen op celniveau en dat verbetert de hydratatie,
vermindert lijntjes en rimpels zienderogen en de huid krijgt haar natuurlijke
gloed terug. De peptidebehandelingen in combinatie met de juiste thuisverzorgingsproducten, die ik doorgaans beschikbaar heb, zullen uw huid
naar een hoger niveau tillen kwa gezondheid, levendigheid en uitstraling.
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WO-MAN gelaatsbehandelingen
Ik neem de tijd om uw huid goed te analyseren en te bekijken met welke producten we het
beste werken. Hierbij neem ik uw huidtype, huidtoestand, seizoen, leefomgeving en de
instructies van uw dermatoloog in acht.
De onderstaande behandelingen duren ongeveer 60 à 75 min. Elk van deze behandelingen
bevat een reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, epilatie wenkbrauwen, serum,
massage, masker, afsluitende dag-of nachtcrème en oogcrème.

Gepersonaliseerde Luxe behandeling
79 - 85 euro
Uit een waaier van behandelingsmogelijkheden wordt steeds de beste oplossing voor
jouw huid gekozen
Germaine de Capuccini werd in 1964 opgericht door de
spaanse Carmen Vidal, één van de pioniers van professionele
huidverzorging. Professionaliteit, kwaliteit, innovatie en integriteit zijn de waarden die de essentie vormen van
de onderneming Germaine de Capuccini.
Hun producten zijn gekend voor de zichtbare en voelbare resultaten. Het
merk behoort inmiddels tot de top 5 van de wereldwijde cosmeticamerken.
Deze producten zijn exclusief te vinden in schoonheidscentra, wellness, hotels.

Mesoestetic Pharma Group is een internationaal erkend
farmaceutisch laboratorium op het gebied van dermocosmetica
en esthetische geneeskunde. Mesoestetic ontwikkelt en
produceert uiterst effectieve behandelingen die worden
ondersteund door wetenschappelijke studies. Dankzij de doeltreffendheid van haar producten
en haar meer dan 35-jarige ervaring vertrouwen talloze artsen, cosmetica-professionals en
eindgebruikers over de hele wereld op de
veiligheid en effectiviteit dit merk.

ClinicCare uit Zweden is een van de beste professionele huidver
verzorgingsmerken ter wereld. Alle ClinicCare cosmeceuticals
be
bevatten extreem hoge concentraties aan hoog actieve werkstoffen.
Laag-moleculair geïoniseerd bio-hyaluronzuur is één van de
belangrijkste unieke basiscomponenten van de CliniCare
huidverzorgings producten. Dit unieke zuur kan diep in de
huid doordringen zonder injecties.

Intensieve beleving
95 euro
Eveneens gepersonaliseerd, maar hierbij worden meerdere maskers en peelings
gecombineerd voor een nog intenser en optimaler resultaat.

Royal Jelly
75 euro
Herstellende, voedende en hydraterende verzorging op basis van koninginnegelei. Het
laat de huid opnieuw stralen, is ook ideaal voor de vale, doffe of rokershuid.
Timexpert C + A.G.E.
85 euro
Levensenergie tegen veroudering. Vitamine C is een natuurlijk anti-oxidant die de
meest doffe, futloze huid opnieuw doet stralen. Geeft stevigheid, helderheid en jeugdigheid.
Timexpert Beauty In-Fusion
75 euro
Een schoonheidsinfuus op maat. Afgestemd op 3 leeftijdscategorieen en diens
specifieke behoefte.

Special treatment
79 euro
Deze speciale behandeling situeert zich tussen het cosmetische en het medische, met
producten die hoge concentraties aan zuivere bestanddelen bevat.
Express (ong. 45 min)
55 euro
Perfect als je niet veel tijd hebt, maar wel de beste anti-aging resultaten wenst

Bedankt om er mee rekening te houden dat er geen betaalterminal aanwezig is
en dat er enkel met cash geld kan worden betaald.

