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HUID.

START MET  
EEN GRATIS  

COLLAGEEN-SCAN
Tips voor een egale huid

CHEMISCHE 
PEELINGS 

Heb jij last van acne, 
pigmentvlekken  

of littekens?

ALLES VOOR EEN 
           EGALE HUID!



Na ruime ervaring te hebben opgedaan binnen het 
werkveld, is sinds 1 juli 2014 mijn eigen praktijk een 
feit. Bij Huidzorg 073 tref je eerlijke en bovenal hard-
werkende huidtherapeuten, die zeer betrokken zijn  
bij hun cliënten. We hopen je snel (weer) te zien en 
wensen je veel leesplezier!
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Huidzorg 073 wil zoveel mogelijk aan de vraag en behoefte van  
iedere klant voldoen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de 
Venus Legacy aan ons rijtje van behandelingen toe te voegen.

HUIDZORG 073...

De Venus Legacy is geen laser en 

biedt een volledig andere aanpak, 

er wordt gewerkt op basis van 

radiofrequentie en magnetische 

pulsen. Door de radiofrequentie 

ontstaat een warmteontwikkeling 

in de diepere huidlagen wat de 

aanmaak van collageen en elastine 

stimuleert. De magnetische pulsen 

zorgen ervoor dat er nog meer  

collageen aangemaakt wordt. 

Al na ons 30ste levensjaar neemt de 

productie van collageen en  

elastine geleidelijk aan af. 

Het mooie van de Venus Legacy 

behandeling is dat je het collageen 

een flinke boost kunt geven zónder 

pijn of een hersteltijd van de huid. 

De behandeling voelt als een hot-

stone massage en je ziet meteen 

vermindering van fijne lijntjes. 
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Niet alleen op het gezicht kan de 

Venus Legacy behandeling worden 

toegepast. Zo behandelen we ook 

gebieden als de hals, bovenarmen, 

buik, bovenbenen en billen. De huid 

wordt strakker, cellulite vermindert 

en de contouren van het lichaam 

verbeteren. De behandeling is 

niet-invasief (zonder inbreng van in-

strumenten in het lichaam). Daarom 

zijn er gemiddeld 10 behandelingen 

één keer in de week nodig om het 

gewenste resultaat te behalen. Om 

het maximale resultaat op zowel 

korte als lange termijn te behalen – 

én te behouden – adviseren wij een 

gezonde levensstijl aan te houden, 

eventueel aanvullende supplemen-

ten te slikken zoals Cellics, goede 

huidverzorging en sporten.

Wil je graag preventief op een aan-

gename en ontspannende manier 

je huid jong houden? Dan is de 

Venus Legacy ook ideaal als onder-

houdsbehandeling één keer in de 

vier tot zes weken. 

Pijnloos, geen 
herstelperiode en 
voor alle huidtypes
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Tijdens een GRATIS intakegesprek kunnen we een 

Venus Legacy experience geven om je te laten zien en 

vooral laten ervaren wat de Venus Legacy allemaal kan. 
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DERMACEUTIC
FOAMER 15
Expert Cleanser

DERMACEUTIC
LIGHT CEUTIC

HELIOCARE 360 PIGMENT 
SOLUTION FLUID

IMAGE SKINCARE VITAL C –  
HYDRATING ANTI-AGING SERUM

IMAGE SKINCARE PREVENTION+ 
DAILY MATTE MOISTURIZER SPF 30

HELIOCARE 360° INVISIBLE 
SPRAY SPF 50+

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF 
EN ONTVANG 10% KORTING!

Wist je dat onze producten óók in abonnement vorm verkrijgbaar zijn? 
Informeer en profiteer naar deze mogelijkheid.



NIEUW BIJ HUIDZORG 073

Bij Huidzorg 073 vinden we het belangrijk  
om onze resultaten vast te leggen. Ook om 
je te laten zien welk effect de behandelingen 
hebben op de huid. Daarom hebben we naast 
de Observ 520 gekozen voor een extra scan- 
apparaat om je huid vanbinnen te bekijken. 
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Met de collageen-scan maken we 

een echo van je huid. Op de echo 

kunnen we zien hoe de conditie is 

van o.a. je huidbarrière. De huidbar-

rière zorgt voor de bescherming van 

de huidlagen daaronder. Wij worden 

dagelijks blootgesteld aan lucht-

vervuiling, stralingen en vuil. Hoe 

beter je huidbarrière is, hoe beter 

je huid een natuurlijk bescherming 

geeft en hoe gezonder de huidlagen 

daaronder blijven. Heb je last van 

rosacea of eczeem, dan zal de scan 

ook laten zien dat de huidbarrière 

minder goed is dan gemiddeld. 

Gebruik herstellende crèmes en 

goede zonbescherming en als aan-

vulling omegacapsules van Cellics, 

zodat je huidbarrière verbetert. 

Daarnaast hebben wij behande-

lingen zoals LED-therapie die het 

herstellend vermogen van je huid 

stimuleren om zo je huidbarrière te 

verbeteren. 

Naast de huidbarrière kunnen we de 

celactiviteit, aanwezigheid van col-

lageen en compactheid van de huid 

zien. Naarmate de huid veroudert,  

zullen de celactiviteit en het colla-

geen afnemen. Wij kunnen met de 

scan meten hoe jouw huidconditie 

is, of deze al erg verouderd is en of 

wij op basis van de scan adviezen 

kunnen geven om de celactiviteit 

weer te stimuleren. Dat kunnen we 

doen van binnenuit met supple-

menten zoals collageenpoeder van 

Cellics om je collageenproductie te 

stimuleren. Of met behandelingen 

die erop gericht zijn om nieuw colla-

geen en elastine aan te maken zoals 

met de Venus Legacy, de Dermapen 

en de fractional laser. 

Bij een behandeling tegen huid-

veroudering starten we met een 

collageenscan en die is dan gratis. 

Na een aantal behandelingen me-

ten we of er een verbetering van je 

huidconditie te zien is. In de meeste 

gevallen wordt een behandeling in 

kuurvorm uitgevoerd en worden 

de scans van start en einde traject 

vergeleken. Uiteraard is het belang-

rijk om na de kuur de huid goed te 

onderhouden met de supplemen-

ten, goede huidverzorgingsproduc-

ten en onderhoudsbehandelingen. 

We kunnen het verouderingsproces 

helaas niet stopzetten, maar wel 

vertragen! 

Verbeter je huidbarrière 
met herstellende  
crèmes, goede  
zonbescherming en  
aanvullende omega- 
capsules van Cellics



VOED
JE HUID...

Met onze huidanalyse-apparaten kunnen we heel mooi van zowel  
vanbuiten als vanbinnen bekijken hoe jouw huidconditie is.  
We kunnen heel veel resultaat bereiken met goede huidverzorging en 
onze behandelingen maar een minder goede levensstijl kan helaas  
het resultaat negatief beïnvloeden. We weten steeds meer wat voeding, 
stress en bijvoorbeeld de zon doen met je huidconditie. Waarom wel zeer 
dure crèmes kopen en vervolgens niet letten op je voeding en de zon?
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Onze huidtherapeuten 

weten welk supple-
ment het meest voor 

jou geschikt is. Vraag 

ernaar. Ze geven je 
graag advies.

CELLICS KOPEN? 
De liefde voor de huid 

bracht ons samen

Wil jij je huid net iets extra’s van binnenuit geven en je 

gezonde lifestyle ondersteunen? Dan adviseren we je 

om de supplementen van Cellics te gebruiken.  

De meeste supplementen van Cellics zijn in poeder-

vorm, de kwaliteit van de ingrediënten is zeer hoog en 

ze bevatten hooggedoseerde vitamines, mineralen, 

anti-oxidanten en essentiële vetten om jouw huid  

maximaal te voeden. 

CELLICS TOGETHER (CELL OMEGA)

Deze capsules bevatten een hoge dosering omega 3 

visolie. Wat is het verschil met andere omega-capsules? 

Het omhulsel is van visgelatine (i.p.v. rundergelatine) 

en de visolie is van wildgevangen Alaska-vis waarvan 

de totoxwaarde lager is dan 5.2. Dat betekent dat deze 

visolie zeer zuiver is, duurzaam en krachtiger dan sup-

plementen met een hogere totoxwaarde. Wanneer zijn 

deze supplementen geschikt? Eigenlijk voor iedereen! 

Ze ondersteunen je huidbarrière en verlagen de  

ontstekingswaarde in het lichaam. 

CELLICS ATTENTION (CELL PURE)

Wil je graag detoxen na de vakantie of heb je last van 

acne, eczeem of rosacea? Zuiver je huid dan van binnen-

uit! Cellics Attention bevat o.a. MSM, spirulina, maria-

distel, colostrum, gemberwortel, selenium en vitamine 

A. Start met een kuur van 5 weken en kijk of je daarna 

verder kunt met de Cellics Together, eventueel in  

combinatie met de Inspiration, Confidence of  

Independent.

CELLICS INDEPENDENT (VEGAN)

Alles staat of valt met goede, gebalanceerde voeding. 

Naast goede vetzuren (van omega 3), zijn ook eiwitten 

een belangrijke basis. Cellics Independent bevat plant-

aardige eiwitten, natuurlijke antioxidanten van fruit, 

groente, spirulina en vegan collageen boosters.  

Zodat ook jouw huid niets mis hoeft te lopen. Deze  

is voor iedereen een must-have! 

CELLICS INSPIRATION (CELL ELIXER)

Age powerfully, met de Cellics Inspiration. Na je 30ste 

neemt je collageen serieus in hoeveelheid af. Collageen 

is o.a. verantwoordelijk voor de stevigheid en het volume 

van je huid. Cell Inspiration bevat viscollageen, hyalu-

ronzuur, antioxidanten, vitamines en mineralen om je 

verouderingsproces te vertragen. 

CELLICS CONFIDENCE 
Dit is ons paradepaardje. Het bevat 3 x zoveel viscolla-

geen en is het hoogst gedoseerd met vitamines,  

mineralen en antioxidanten. Merk je dat je huid veel  

volumeverlies heeft, heb je een niet zo goede huid- 

analyse of ben je boven de 50 jaar? Dan raden wij de 

Confidence aan. Je kunt dit gebruiken als kuurtje en 

daarna overstappen naar de Cellics Inpiration. Wil jij  

het beste voor je huid, dan kun je de Cellics  

Confidence als je dagelijkse multi-vitamine  

gebruiken. 
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WAAROM HEB JE GEKOZEN VOOR HUIDZORG 073 EN 
NIET VOOR EEN GEWONE SCHOONHEIDSSALON?
‘In een schoonheidssalon draait het vooral om ontspan-

nende behandelingen en het geven van een oppepper 

voor de huid. Ik wilde me graag verder verdiepen in de 

huid. Bij Huidzorg 073 kan ik behandelingen geven die 

gericht zijn op huidverzorging én huidverbetering. Dank-

zij de interne trainingen kan ik me verder ontwikkelen. 

Inmiddels heb ik vijf certificaten behaald, waaronder 

acne. Daarnaast mag ik mijn collega’s altijd alles vragen. 

Ik ben dan ook trots op ons hele team; we staan voor 

elkaar klaar en lossen problemen samen op.’

WELKE BEHANDELING GEEF JE HET LIEFST?
‘Het laserontharen geeft me veel voldoening. Een cliënt 

met bijvoorbeeld overbeharing in het gelaat, kan zo 

ontzettend blij worden van het resultaat. En daar kan 

ik weer van genieten! Daarnaast mag ik mezelf Venus 

Legacy-expert noemen. Dit is een revolutionaire behan-

deltechnologie waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

combinatie van radiofrequentie, magnetische pulsen en 

VariPulse. Door middel van een vacuüm en pompbewe-

ging wordt een diepe penetratie gecreëerd, wat zorgt 

voor effectieve behandeling van body contouring. Als 

een vrouw na enkele behandelingen weer in haar skinny 

jeans past of na gewichtsverlies weer strakker in haar vel 

zit, dan geeft dat wel een kick!’

HEB JE NOG GOEDE HUIDTIPS VOOR DE LEZERS?
‘Wanneer je last van een litteken hebt, wacht dan niet te 

lang met behandelen. Zodra de wond dicht is, kun je al 

gaan starten. Daarmee behaal je het beste resultaat. En 

verder een advies voor de pulkers onder ons: stop met 

het uitknijpen van puistjes! Wij kunnen de huid voor je 

uitreinigen zónder schade te veroorzaken.’

WELK PRODUCT GEBRUIK JIJ DAGELIJKS?
‘De Image Skincare PREVENTION+ Daily Matte  

Moisturizer SPF 30, dit is een hydraterende dagcrème 

en zonbescherming in één. Deze moisturizer bevat 100% 

minerale UVA- en UVB-filters om de huid te beschermen 

tegen verbranden en vroegtijdige huidveroudering.  

Zelf heb ik een vrij vette huid, maar deze crème matteert 

mooi en trekt snel in zonder een vettig laagje achter te 

laten.’

MAAK KENNIS MET 
ONZE HUIDSPECIALISTEN

‘IK BEN TROTS OP 
ONS HELE TEAM’

Daphne werkt sinds maart 2022 bij Huidzorg 073 als huidspecialiste. Naast haar diploma als schoon-
heidsspecialiste heeft zij interne opleidingen gevolgd voor het laseren van ongewenste haren en 
verwijderen van tatoeages. Daphne mag zich eveneens specialist noemen in de merken Medik8 en 
Mesoestetic, dus ook voor een goed productadvies kun je bij deze 21-jarige Bossche terecht!



LASER

Heb jij last van stoppels, snel ingegroeide haren, irritatie na het  
scheren of vind je gewoon dat je te veel haren hebt? Dan is  
laserontharen een uitkomst. Wij gebruiken de GentleMax Pro  
laser van Candela. 

De GentleMax Pro heeft zowel een Alexandrite laser voor de lichtere 
huid als een ND-Yag laser die het meest geschikt is voor de donkere 
huid. Wij kunnen dus ieder huidtype veilig en effectief behandelen.
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Bij ons kunnen zowel vrouwen als mannen terecht  

voor alle lichaamsdelen. Afhankelijk van het gebied 

vindt een behandeling om de 4 of pas na 8 weken 

plaats. Dit heeft te maken met de haargroeifase die per 

lichaamsdeel, maar ook per persoon verschillend is.  

We streven ernaar dat na 6-8 behandelingen 90-95% 

van de haren op lichaamsdelen weg zijn. 

Voor gezichtsbeharing zijn vaak meerdere behandelin-

gen nodig, omdat deze haren onder invloed van hormo-

nen veel sneller teruggroeien. Hier houden we rekening 

met 8 tot 10 behandelingen. 

Hoef je daarna nooit meer te scheren? Dat wordt vaak 

beloofd in reclames, maar helaas is dat in de praktijk 

niet mogelijk. Dat kan alleen als je altijd blijft laseren. 

Groeien de haren dus weer terug? Dat zien we op het 

lichaam zelden, echter kan het in het gezicht wel voor-

komen. Houd rekening met jaarlijks 1 of 2 onderhouds-

behandelingen. 

HOE WERKT LASEREN?
Het laserlicht wordt door het pigment in het haartje 

geabsorbeerd en het haarworteltje wordt dusdanig be-

schadigd dat de haar niet meer terugkomt. Soms groeit 

er een veel dunnere haar terug die dus nog een keer 

behandeld moeten worden.

Hoe lang een behandeling duurt varieert per lichaams-

deel. Een bovenlip duurt slechts 5 minuten, oksels 15  

minuten en onderbenen 30 min. Laseren kan op som-

mige plekken gevoelig zijn, maar omdat de flits maar 

een paar milliseconden duurt, is de behandeling prima 

te doen. 

MOET JE NOG ERGENS REKENING MEE HOUDEN?
Ga gedurende het traject niet uren in de zon liggen.  

Bescherm je huid goed met minimaal SPF 30.  

Daarnaast niet meer epileren of harsen, omdat haren  

aanwezig moeten zijn om te kunnen laseren. Verder  

kun je je normale gezichtsverzorgingsproducten  

gebruiken en je dagelijkse bezigheden voortzetten. 

We streven ernaar dat 
na 6-8 behandelingen 
90-95% van de haren op 
lichaamsdelen weg zijn
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Heb jij last van acne, pigmentvlekken, littekens 
of wil jij je huid verjongen? Dan zijn chemische 
peelings een mogelijkheid. Chemische peelings 
kunnen voor veel indicaties ingezet worden,  
omdat ze de huidconditie verbeteren. Door  
enzymen of een chemische vloeistof zorgen  
we ervoor dat je huid zich versneld gaat  
vernieuwen. Door de peeling worden de dode 
huidcellen of zelfs een paar laagjes van de huid 
verwijderd. 

ALLES OVER... 
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MILDE TOT STERKE PEELINGS
Wij hebben meer dan 15 (!) soorten peelings in ons  

assortiment; voor iedere indicatie of behoefte is er dus 

wel een geschikte peeling. 

We hebben de zogenoemde zomerpeelings of glow- 

peelings. Deze zijn geschikt voor een heel gevoelige 

huid zoals de huid met rosacea of tijdens een zwanger-

schap. Deze peelings gebruiken we ook wel eens als je 

wilt glowen op een feestje (heel geschikt voor bruidjes) 

of als tweewekelijks kuurtje als een boost. 

Wil je graag een intensievere aanpak? Dan hebben we 

peelings waarbij je flink kunt gaan vervellen doordat 

we een aantal laagjes van de huid afhalen. Als er sprake 

is van diepere rimpels of littekens, dan moeten we ook 

intensiever behandelen om resultaat te boeken. Wij 

informeren je over waar je rekening mee moet houden 

en vaak adviseren we je de huid voor te bereiden met 

producten voor thuis waar al een beetje chemische  

peeling in zit, zodat je huid alvast kan wennen. 

WAT IS HET RESULTAAT?
Omdat we je huid versneld laten vernieuwen zal deze  

er gladder en egaler uit gaan zien. Je huid wordt frisser 

en vlekjes vervagen. Als je ouder wordt, wordt de cel-

deling trager. Met een peeling geven we de huid een 

prikkel om de celvernieuwing weer op gang te brengen. 

Daarom zetten we peelings ook vaak in als huidverjon-

gende behandeling. 

Je mag een chemische peeling oneindig ondergaan, 

maar laat je huid tussendoor wel herstellen -  

variërend tussen de 2 tot 4 weken tot je een volgende 

peeling doet. Wees ook voorzichtig met de zon. Bij  

de zomerpeelings is er sprake van geen of nauwelijks 

vervelling; dan is goede zonbescherming voldoende. 

Bij een diepere peeling adviseren we om met name in 

de periode van schilfering niet in de zon te gaan liggen .

Wil je graag een chemische peeling laten doen of  

advies over of deze behandeling iets voor jou is? 

 

Vraag de receptioniste om een  

GRATIS intakegesprek in te plannen.



18

Niet tevreden over je permanente make-up 
of heb je spijt van je tatoeage? Is je tatoeage 
lelijk geworden of wil je een cover-up?  
Dan kun je jouw huid laten laseren. Het  
weglaseren van tatoeages wordt op heel 
veel plekken aangeboden maar wat is het 
verschil tussen de ene of andere laser?

TATOEAGES EN 
PERMANENTE 
MAKE-UP



PICOWAY LASER OF TOCH NIET?
Wij gebruiken in de praktijk de échte PicoWay 

laser. Het grote verschil met andere laserap-

paraten zit in de reactie na de behandeling en 

hoe snel je resultaat ziet. Door de vele na-

maakapparaten met vergelijkbare namen zoals 

Picostar, Picoplus of gewoon Picolaser, kun je 

op het verkeerde been worden gezet. Het  

verschil met de PicoWay zit in de tijdsduur van 

de flits. Hoe korter de flits, hoe minder de kans 

op beschadiging van de huid. De namaak- 

PicoWay lasers hebben een langere flits, met 

mogelijk blaren en littekens na de behandeling 

tot gevolg.

HOEVEEL BEHANDELINGEN  
HEB IK NODIG?
Is je permanente make-up of tatoeage heel 

donker of dik gezet, dan zullen daar meer 

behandelingen voor nodig zijn. Bij perma-

nente make-up gaan we uit van tussen de 3-6 

behandelingen en bij tatoeages van rond de 12 

behandelingen. Zwart is de makkelijkste kleur 

om te verwijderen, lichtblauw en groen zijn 

het lastigst, of dat lukt zelfs niet. Bedenk ook 

dat de inkt die we als het ware kapotschieten, 

door het lichaam moet worden afgebroken en 

afgevoerd. Dit proces duurt weken! We houden 

minimaal 8 tot 12 weken tussen de behandelin-

gen door aan. Zo heeft jouw lichaam de tijd om 

de inkt af te voeren.

Wil je tatoeages  
of PMU weg laten  
laseren? Check of  
je behandelaar de 
échte PicoWay  
gebruikt

HEB JE INTERESSE? 

Plan dan een gratis intakegesprek. 

Dan bekijken we de mogelijk- 

heden en je verwachtingen.  

Zie je op tegen de pijn? We  

kunnen een proefflits doen, zo 

weet je hoe het voelt.
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WISSEL JE NACHTCRÈME AF!
Ik hoor regelmatig dat mensen al 20 jaar dezelfde crème 

gebruiken. Dat is op zich prima. Wil je liever meer resul-

taat boeken? Wissel dan regelmatig af van crème. Blijf 

je huid uitdagen en prikkelen met nieuwe stoffen. Als je 

altijd dezelfde oefeningen in de sportschool doet, boek 

je ook geen resultaat meer. Als je altijd hetzelfde eet, 

krijg je ook niet genoeg vitamines binnen. Als je nacht-

crème op is, kijk dan eens naar een andere concentratie 

of ander merk. 

MOET IK ALLES VAN  
ÉÉN MERK HEBBEN?
Nee zeker niet! Wij houden van mixen en matchen. 

Ieder merk heeft zijn specialisatie of sterke kant. Het 

kan absoluut geen kwaad om merken te mengen. Van 

het ene merk vind je misschien de reiniging fijn en van 

het andere merk de moisturizer of een masker en dat is 

helemaal prima. 

Ben je benieuwd naar hoe jouw huidconditie vanbuiten en vanbinnen is? 
Met onze huidanalyse-apparaten kunnen we dat goed zien. Door goede 
huidverzorging en onze behandelingen bereiken we veel mooie resul-
taten, maar een minder gezonde levensstijl kan het resultaat negatief 
beïnvloeden. We weten steeds meer wat voeding, stress en bijvoorbeeld 
de zon doen met je huidconditie. Waarom zou je wel dure crèmes kopen 
en vervolgens niet op je voeding en de zon letten?

VOOR HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN
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WEES EFFICIËNT! 
Voor overdag een reiniging, exfoliatie, serum,  

moisturizer én zonnebrandcrème? In de ochtend alleen 

al vijf producten! Dit ritueel kan eenvoudig ingekort 

worden door moisturizer en zonnebrandcrème in één 

product te kopen. Veel van onze reinigingsproducten 

exfoliëren al, dus dan kun je je exfoliant ook laten staan. 

Het is zeker niet fout – en mag natuurlijk wel - maar je 

kunt op deze manier ’s ochtends wel tijd besparen. Het 

scheelt natuurlijk ook in de portemonnee en wie wil dat 

nu niet?

WEL OF GEEN  
SPECIALE OOGCRÈME?
Veel gezichtsproducten kun je gewoon onder of op de 

oogleden gebruiken, maar schrik niet als je een keer wak-

ker wordt met dikke ogen. Probeer het dus even uit en 

kijk of je een reactie krijgt. Als dat zo is, is het wel verstan-

dig om een aparte oogcrème te gebruiken. Producten 

waar glycolzuur of retinol in zitten, zijn meestal ook te 

sterk voor onder je ogen. Vraag dus je huidtherapeut om 

advies als je zulke producten gebruikt. 

GEKLEURDE DAGCRÈME  
MAKEN
Je wilt niet altijd opgemaakt de deur uit gaan, maar  

helemaal geen make-up wil je ook niet. Meng dan  

gewoon je foundation door je dagcrème. Dat geeft  

toch iets van kleur en dekking zónder dat je direct  

een dikke laag make-up op hebt. 

IN DE ZOMER MOET JE MEERDERE 
KEREN PER DAG ZONNEBRAND-
CREMÈ SMEREN. MAAR WAT ALS JE 
SPONTAAN EEN TERRASJE PIKT EN 
FOUNDATION DRAAGT? 
Gebruik dan een minerale poeder met SPF 30, bijvoor-

beeld de producten van Brush on Block. Dit zijn zon- 

beschermingsproducten in poedervorm die je makkelijk 

óver je make-up kunt aanbrengen. Slim om altijd mee te 

nemen, want je weet nooit wanneer het zonnetje schijnt 

en het terras lokt. 

HAAL MEER UIT  
JE REINIGING
Gebruik je reinigingsproduct puur op de huid. In de ge-

bruiksaanwijzing van veel van onze reinigingsproducten 

staat dat je daarbij water moet gebruiken. Water ver-

dunt natuurlijk en daarom adviseren wij om cleansers 

onverdund te gebruiken. Bij een reinigingsproduct dat 

voor jouw huid geschikt is, geeft dat geen problemen en 

de reiniger werkt op die manier grondiger. 

SMEER NIET ALLEEN  
IN JE GEZICHT!
Gezichtscrèmes smeren we meestal alleen in ons 

gezicht, want het zijn tenslotte gezichtscrèmes! Je hals 

en decolleté staan echter ook bloot aan de buitenlucht. 

Daarom is het verstandig om ook op die plaatsen een 

serum en goede zonbescherming te gebruiken. Daar-

mee voorkom je pigmentvlekken en vertraag je verou-

dering. 

Als je altijd  
dezelfde  
oefeningen in de 
sportschool doet, 
boek je ook geen  
resultaat meer

Kijk voor meer tips & tricks 
op pagina 50 en 51 
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DE HUID IS JOUW GROTE PASSIE; WAT VIND JE HET 
MOOIE AAN JOUW VAKGEBIED?
‘Als huidtherapeut kun je een grote rol kan spelen in het 

verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten. Van 

een onzekere puber die worstelt met een onzuivere huid 

en na enkele behandelingen weer zelfverzekerd de deur 

uitstapt tot een vrouw met storende pigmentvlekken 

in het gezicht, die geen camouflerende make-up meer 

hoeft aan te brengen. Samen met de cliënt kun je dui-

delijke en zichtbare resultaten behalen; zo’n 20% wordt 

met de behandeling hier in onze kliniek bereikt, voor de 

resterende 80% moet de cliënt toch echt zelf aan de slag 

thuis.’

WAT KAN JE ZELF THUIS DOEN OM JE HUIDCONDITIE 
VERBETEREN?
‘Een gezonde levensstijl is belangrijk voor de conditie 

van de huid; roken, veel alcohol drinken, ongezonde 

voeding en zonnebaden zijn schadelijk voor je huid. En 

ik kan er niet genoeg op hameren: smeer je in met een 

goede zonnebrandcrème, minimaal 30 SPF! Niet alleen 

’s ochtends of enkel in de zomer, maar iedere dag, dus 

ook in de winter. En als je vaak buiten bent zelfs om de 

twee uur. Hiermee verminder je de kans op huidkan-

ker en pigmentvlekken aanzienlijk én het is de beste 

anti-rimpelcrème! Daarnaast verkopen we kwalitatieve 

producten van diverse merken om de huid te reinigen, 

te voeden en te beschermen. Ook hebben we in ons 

assortiment volop producten die ondersteunen bij huid-

problemen zoals acne, couperose en pigmentvlekken.’

WAS IS JOUW FAVORIETE PRODUCT?
‘De Dermaceutic Light Ceutic. Deze nachtcrème sti-

muleert een stralende huid, egaliseert de teint én pakt 

pigmentvlekken aan. De crème is dan ook de ultieme 

aanvulling op je huidbehandeling. Dit vraagt om een 

extra investering van de cliënt, zowel financieel als in tijd. 

Maar mede dankzij deze ondersteunende producten zijn 

er juist minder (na)behandelingen nodig en behoud je 

het resultaat langer. Je hebt maar één huid, wees daar 

dus zuinig op!’

MAAK KENNIS MET 
ONZE HUIDSPECIALISTEN

‘DE BESTE  
ANTI-RIMPELCRÈME  
IS EEN ZONNE 
BRANDPRODUCT’
Tijdens haar opleiding tot allround schoonheidsspecialiste ontdekt Roos haar passie voor de huid. Om 
zich hier nog verder in te verdiepen kiest ze voor de vierjarige opleiding Huidtherapie. Na een leuke 
en leerzame stage bij Huidzorg 073 en de afronding van haar studie is de 25-jarige Eindhovense sinds 
februari 2022 bij ons aan de slag als huidtherapeut. Roos haar specialismes zijn zowel acnetherapie 
als het verwijderen van tattoos en couperose.
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Wil je meer doen aan fijne lijntjes of wil  
je littekens verminderen? Dan kan een  
dermapen behandeling geschikt zijn. 

24

BEHANDELINGEN 
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We gebruiken tijdens deze behan-

deling een pen waarop we een 

steriel opzetstukje plaatsen. Dit 

opzetstukje bevat 36 kleine naald-

jes die we op een gewenste diepte 

kunnen instellen. Met de dermapen 

maken we minuscule gaatjes in de 

huid waardoor de hooggeconcen-

treerde serums dieper in de huid 

penetreren. Zo worden ook de on-

derste huidlagen bereikt om meer 

collageen aan te maken.

In vergelijking met een chemische 

peeling waarbij we de bovenste 

huidlagen versneld laten vernieu-

wen, prikken we met de dermapen 

door die bovenste huidlagen heen. 

Voor het verbeteren van de huids-

tructuur gebruiken we ook regel-

matig de dermapen. Bijvoorbeeld 

voor het verminderen van littekens 

na acne. 

COMBINEER MET EEN  
CHEMISCHE PEELING!
Dermapen is de perfecte behande-

ling om in te zetten na een chemi-

sche peeling. Bij onze gewone basis 

dermapen behandeling gebruiken 

we alleen de dermapen. Bij onze 

dermapen deluxe behandelingen 

passen we eerst een chemische 

peeling toe. De gebruikte peeling 

is natuurlijk afhankelijk van het 

huidtype en de huidconditie. Door 

de peeling zijn de dode huidcellen 

verwijderd en kunnen de serums 

die we gebruiken nog dieper in-

werken. Op deze manier pak je de 

huid op twee verschillende ma-

nieren aan. De chemische peeling 

maakt het huidoppervlak glad en 

de dermapen zorgt voor een betere 

collageenopbouw en structuurver-

betering.

Met de dermapen  
maken we minuscule 
gaatjes in de huid 

Geef je huid een boost en doe een kuurtje 
van 3 behandelingen om de 4 weken



HUIDSPECIALISTEN 
Ben jij niet tevreden over je huid? 
Vind jij je huid er dof uitzien of wil 
jij je huid gewoon goed verzorgen 
en rimpels voorkomen? De schoon-
heidsspecialistes van Huidzorg 073 
gaan verder dan het geven van 
een klassieke schoonheidsbehan-
deling. Zij volgen trainingen en 
cursussen om op de hoogte te zijn 
en te blijven over de nieuwste ont-
wikkelen binnen de huidzorg. Met 
onze moderne apparatuur, hoog-
waardige producten en combina-

tiebehandelingen proberen we snel 
resultaat te boeken en het maxima-
le uit onze behandelingen te halen 
zodat je lang profijt hebt van het 
resultaat. Behandelingen die onze 
schoonheidsspecialistes uitvoeren 
zijn chemische peelings, micro- 
needling, LED-therapie, Venus 
Legacy behandeling door middel 
van radiofrequentie, laserontharen 
en verwijdering van tatoeages en 
permanente make-up. 
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Voordat we van start gaan, kom je langs voor een inta-

kegesprek. Het eerste consult is gratis. Hierin maken we 

tijd om jouw wensen te bespreken, zodat we een behan-

delplan op maat kunnen maken. Daarnaast analyseren 

we je huid door gebruik te maken van onze Observ  

of collageenscan. Met onze Observ maken we nauw- 

keurige foto’s van je huid, zodat we bijvoorbeeld 

huidschade zien als gevolg van de zon. Met onze  

collageenscan bekijken we de huid van binnenuit.  

Dan beoordelen we of de huid ook van binnenuit  

voldoende gevoed wordt door jouw huidige levensstijl. 

Zo kan het zijn dat het verstandig is om aanvullende 

supplementen te slikken om de huid van binnenuit te 

verbeteren. Onze schoonheidsspecialistes kijken dus 

verder dan alleen de buitenkant van je huid. Als we vol-

doende informatie hebben, bespreken we alle mogelijke 

behandelingen die voor jouw huid geschikt zijn. Ook 

geven we advies over welke huidverzorgingsproduc-

ten het beste zijn om je huid naast onze geadviseerde 

behandelingen thuis optimaal te verzorgen. Wij kunnen 

met onze behandelingen veel bereiken, maar de juiste 

verzorging thuis vergroot het uiteindelijke resultaat. 

Je kunt je behandeling compleet maken door een 

wimper- en/of wenkbrauwbehandeling. Denk aan het 

epileren en verven van wenkbrauwen en liften en verven 

van wimpers. Storende haren in het gezicht kunnen we 

harsen, zodat jij je daar niet meer aan hoeft te ergeren. 

We kunnen je dus op veel verschillende manieren  

helpen om je met een mooie huid meer zelfvertrouwen 

te geven. 

Wil jij weten of jouw huid in goede conditie is? Ben jij 
benieuwd of wij jouw huid er nog frisser uit kunnen 
laten zien? Plan dan een gratis intakegesprek. 
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MEDIK8  
CRYSTAL  
RETINAL 6™

MESOESTETIC
MELAN TRAN3X  
GEL CREAM

NEOSTRATA RESTORE  
FACIAL CLEANSERMESOESTETIC COSMELAN 2®

MEDIK8  
C-TETRA® LUXE
Lipid Vitamin C  
Antioxidant Serum

29

MESOESTETIC MESOPROTECH®  
MELAN 130 PIGMENT CONTROL

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF 
EN ONTVANG 10% KORTING!

Wist je dat onze producten óók in abonnement vorm verkrijgbaar zijn? 
Informeer en profiteer naar deze mogelijkheid.



OM JE HUID  
JONG TE  
HOUDEN
ADVIEZEN VAN DE HUIDTHERAPEUT
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GEBRUIK ALTIJD EEN SPF
Je beste anti-aging cream is je zonnebrandcrème! We 

kunnen het niet vaak genoeg zeggen: de zon is de 

grootste boosdoener als het gaat om huidveroude-

ring. Smeer niet alleen in de zomer maar het hele jaar 

door. Al onze dagcrèmes hebben minimaal SPF 30 en 

sommige beschermen zelfs tegen blauw licht van bij-

voorbeeld je tv, laptop en mobiel. Ook daar veroudert 

je huid van. 

SUIKERS
Buiten dat het slecht is voor je gezondheid, zijn snelle 

suikers die verwerkt worden in snoep, koek, witte 

pasta’s etc. slecht voor je huid. Ze versnellen namelijk 

de afbraak van collageen. 

ANTIOXIDANTEN HOUDEN JE HUID JONG
Vitamine C is daarin wel het populairst. Wij adviseren 

vanaf je 30ste levensjaar (afhankelijk van het huidtype) 

een geschikt vitamine C serum onder je dagcrème te 

gebruiken. Antioxidanten zijn stoffen die in staat zijn 

vrije zuurstofradicalen uit te schakelen. Vrije zuurstof-

radicalen zijn hoofdverantwoordelijk voor een snellere 

huidveroudering.

STOP MET ROKEN EN STRUCTUREEL ALCOHOL 
DRINKEN
Roken verslechtert de doorbloeding van je huid. Zo 

krijg je niet alleen een doffe huid, ook je huidcellen 

krijgen niet voldoende voedingstoffen krijgen. Alcohol 

heeft een sterk dehydrerende werking. Alcohol versnelt 

de uitstoot van water en beperkt de opname van voe-

dingsstoffen die juist belangrijk zijn voor een gezonde 

huid.

RUST EN REGELMAAT
Stress en weinig slaap hebben naast invloed op je 

humeur ook veel effect op je huid. Stress maakt je 

vatbaarder voor bacteriën en we zien vaak een verer-

gering van eczeem of psoriasis. Chronische stress zorgt 

voor meer vrije radicalen en een versnelde afbraak van 

ons genetisch materiaal. Hierdoor stopt de cel eerder 

met delen en verouderen we.

HORMONEN/OVERGANG 
Na de overgang vermindert het collageengehalte per 

postmenopauzaal jaar met 2%. De collageenniveaus 

in de huid hangen samen met oestrogeenniveaus. 

In de eerste vijf jaar na de overgang neemt het colla-

geen met maar liefst +/- 30% af. Dit betekent dat na de 

overgang de huid erg snel verslapt en droger wordt 

door een oestrogeentekort. Helaas kunnen we aan 

onze hormoonhuishouding weinig doen behalve extra 

supplementen slikken zoals een collageenpoeder van 

Cellics.

HOU JE HUID IN BEWEGING!
Naarmate je ouder wordt gaat alles langzamer. Denk 

aan wondgenezing en langere hersteltijd na bijvoor-

beeld een operatie. Ook je huid vernieuwt langzamer. 

Een jonge huid vernieuwt gemiddeld om de 28 dagen 

terwijl een oudere huid soms wel tot 6 weken nodig 

heeft om te vernieuwen. Gebruik producten met 

glycolzuur of retinol. Dit zijn exfoliërende stoffen die 

ervoor zorgen dat je celdeling geactiveerd wordt. 

GA REGELMATIG NAAR EEN  
SCHOONHEIDSSPECIALIST OF HUIDTHERAPEUT
Je kan met producten en een gezonde levensstijl heel 

veel bereiken. Maar wil jij je huid iets extra’s geven? 

Dan kan een schoonheidsspecialist of huidtherapeut 

met een behandeling je huid dieper en intensiever 

aanpakken. Denk aan peelings, micro-needling en  

laserbehandelingen. Zie ons als personal trainers voor 

de huid. Wil je een speciale behandeling met een 

diepere werking die de collageenproductie een flinke 

stimulans geeft? Vraag ons dan om advies!

Roken verslechtert de  
doorbloeding van je huid



BEHANDELINGEN 
VOOR HUIDVERBETERING  

OF PREVENTIEVE 
HUIDVERJONGING  
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Ziet je huid er dof uit? Of heb je veel onzuiverheden 
of vlekjes in het gezicht waardoor je huid er niet 
fris uitziet? Er zijn veel behandelingen waarbij we je 
huidconditie verbeteren en je huid egaliseren. Maak 
tijd voor een frisse huid!

De meest voorkomende behandeling is de chemische 

peeling. Deze hebben we in verschillende gradaties 

en voor verschillende huidtypes. Doordat een peeling 

de dode huidcellen verwijdert, vervagen littekentjes, 

plekjes en vlekjes. Ook onzuiverheden worden tijdens de 

behandeling verwijdert. Deze komen minder snel terug, 

omdat de huid minder snel verstopt raakt. Een peeling 

verwijdert dode huidcellen en stimuleert de celdeling 

van de huid. Hallo fris huidje!

Micro-needling zorgt voor een diepere stimulatie in de 

huid doordat we tijdens deze behandeling hele fijne 

naaldjes gebruiken die tot in de onderste huidlagen 

komen. Je stimuleert hiermee de doorbloeding en huid-

vernieuwing, vermindert littekens en fijne lijntjes zullen 

vervagen.

Een IPL-behandeling gebruiken we voor het verwijderen 

van couperose en pigmentvlekken. Een egale huid ziet 

er al vaak jonger uit dan een huid met pigmentvlekken. 

Door de lichtflitsen kunnen we heel specifiek bepalen 

welke huidoneffenheden we weg willen laseren. IPL 

werkt met lichtflitsen tot diep in de huid waardoor de 

huid ook een betere doorbloeding krijgt. De huid voelt 

na deze behandeling warm aan. Dat is juist goed, want 

dat zet de huid aan tot het aanmaken van nieuw  

collageen. 

De Venus Legacy stimuleert zowel de warmte in de huid 

om collageen op te bouwen als de doorbloeding. Heb je 

al een egale huid, wil je juist een ontspannende behan-

deling zonder hersteltijd? Dan is de Venus Legacy de 

perfecte behandeling. Ook ideaal vóór een feestje!

BEHANDELINGEN 
VOOR HUIDVERBETERING  

OF PREVENTIEVE 
HUIDVERJONGING  

De chemische  
peeling is de meest 
voorkomende  
behandeling
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ALLES OVER...

Last van rimpels en wil je die weg hebben? Dan is een intensievere be-
handeling  in kuurvorm noodzakelijk. Vind je plastische chirurgie te ver 
gaan en wil je liever niet aan botox en fillers beginnen? Dan hebben wij 
verschillende behandelingen die de huid zelf stimuleren weer steviger 
te worden. 

Voordat we daar aan beginnen, kijken we eerst met onze huidscan of de 

huid wel in goede conditie is om te gaan behandelen. Als er bijvoorbeeld 

geen collageen meer in de huid aanwezig is, kunnen we ook geen colla-

geen stimuleren. Dan is het noodzakelijk om eerst met goede huidverzor-

gingsproducten en supplementen aan de slag te gaan. 

EN RIMPELS 
VERMINDEREN
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Heb je interesse?  

Dan kunnen we tijdens 

een gratis intakege-

sprek kijken welke 

behandeling we jou 

adviseren.

Is je huidscan in orde? 
Dan kunnen we met een van de volgende 

behandelingen iets voor jou betekenen. De 

TCA peeling is een diepere peeling gericht op 

huidverjonging. Hou er wel rekening mee dat 

hier minimaal 6 behandelingen om de 4 weken 

nodig zijn om echt rimpeltjes te verminderen. 

De TCA peeling verwijdert de bovenste huid-

lagen van je huid, zodat deze sneller worden 

vernieuwd en onderhuids collageen wordt gesti-

muleerd. Deze peeling kan ook op de oogleden 

worden aangebracht. 

Resolve laserbehandeling met de PicoWay laser 

zorgt voor kleine beschadigingen in de onder-

ste huidlagen waar het collageen zich bevindt. 

Met deze laserbehandeling werk je nog dieper 

in de huid in vergelijking met een peeling of 

micro-needling. Door de beschadigingen gaat je 

huid hard aan het werk om dit te genezen waar-

door de huid zich gaat vernieuwen en nieuw 

collageen wordt opgebouwd. Wil je rimpels écht 

verminderen? Neem dan een behandeling in 

kuurverband.

Fractional laserbehandeling is een van onze 

intensiefste behandelingen op het gebied van 

huidverjonging. Met deze laser branden we 

minuscule kolommetjes in de huid. Omdat de 

kolommetjes zo klein zijn, geneest de huid rela-

tief snel en heb je weinig kans op complicaties. 

Houd wel rekening met flinke zwelling die onge-

veer 4-5 dagen kan aanhouden en een brande-

rig gevoel enkele uren na de behandeling. Ook 

deze behandeling adviseren we in kuurverband 

te doen. Hoe meer rimpels, hoe meer behande-

lingen je nodig zult hebben. 

Wil je je huid zo snel mogelijk laten herstellen 

na een laserbehandeling? Dan passen we vaak 

LED-therapie toe die je hersteltijd met ongeveer 

de helft kan inkorten. Dus wil je zo min mogelijk 

zwelling of roodheid? Dan kunnen we direct 

na de behandeling en 2 dagen na de behande-

ling LED-therapie toepassen voor een snellere 

genezing. 

Daarnaast is behandelen alleen niet voldoen-

de. Wil jij maximaal resultaat behalen, dan zijn 

huidverzorgingsproducten op basis van retinol 

of glycolzuur een must. 
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Wil je rimpels écht verminderen? 
Neem dan een behandeling in 
kuurverband
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WAAROM HEB JE ERVOOR GEKOZEN OM ALS 
HUIDTHERAPEUT BIJ HUIDZORG 073 AAN DE SLAG 
TE GAAN?
‘De verschillende behandelmogelijkheden bij Huidzorg 

073 zijn voor mij een mooie uitdaging en bieden volop 

afwisseling. In onze kliniek wordt er gewerkt met ge-

avanceerde apparatuur. Regelmatig volgen we interne 

trainingen, waardoor je kennis up-to-date blijft. En om-

dat we gevarieerde huidproblemen kunnen aanpakken, 

zijn de cliënten die wij helpen ook zeer divers: van jong 

tot oud.’

HOE SLAAG JE ERIN OM IN KORTE TIJD EEN BAND 
MET HEN OP TE BOUWEN?
‘Cliënten delen een persoonlijk huidprobleem waarmee 

ze worstelen: van acne en overbeharing tot couperose 

en spataderen. Als huidtherapeut kan je hen daarmee 

helpen en begeleiden naar een mooi resultaat. En leuk: 

we zien steeds vaker mannen in onze behandelstoel. 

Bijvoorbeeld om te ontharen, maar ook om huidverou-

dering aan te pakken. Het is een goede ontwikkeling 

dat mannen meer aandacht hebben voor een goede 

huidverzorging!’

WAT ZIJN JOUW EXPERTISEGEBIEDEN?
‘Ik ben gespecialiseerd in laseren, acnetherapie en 

huidverjonging. Van het geven van IPL-behandeling bij 

de aanpak van couperose word ik altijd erg enthousiast, 

omdat je direct resultaat ziet. We maken dan ook altijd 

foto’s voor- en achteraf, zodat je het verschil goed kunt 

zien. Ook bij het behandelen van melasma, met andere 

woorden een zwangerschapmasker, kun je mooie resul-

taten behalen. Door de zwangerschapshormonen gaan 

cellen in het gezicht meer pigment aanmaken, waar-

door bruine vlekken kunnen ontstaan. Dit kan leiden tot 

schaamte en onzekerheid. Met onze PicoWay laser kun 

je dit probleem (deels) aanpakken. Maar voorkomen is 

beter dan genezen: zorg ervoor dat je zonnebrandtube 

altijd in je tas zit en smeer je regelmatig in!’

WELK PRODUCT MAG NIET ONTBREKEN IN JOUW 
BADKAMERKASTJE?
‘Een leuk voordeel van mijn werk als huidtherapeut: ieder 

product en behandeling test ik zelf eerst uit. Zo kan ik de 

cliënten nog beter van een goed advies voorzien. Mijn fa-

voriete product is de Mesoestetic Melan tran3x gel cream, 

een gelcrème voor het behandelen van pigmentvlekken 

en bruine vlekjes die ontstaan zijn na acne. In de crème 

zit onder meer melkzuur en salicylzuur, deze bestand- 

delen zorgen ervoor dat pigmentvlekken vervagen.’

MAAK KENNIS MET 
ONZE HUIDSPECIALISTEN

‘WE ZIEN STEEDS 
VAKER MANNEN 
IN ONZE BEHANDEL-
STOEL’
Susans passie voor huidverzorging laait op tijdens haar opleiding tot schoonheidsspecialiste. Daarom 
kiest ze voor de vervolgopleiding Huidtherapie. Na een fijne stageperiode bij Huidzorg 073 en het 
behalen van haar diploma besluit de 27-jarige Osse in 2021 om ons team te komen versterken. En daar 
zijn we ontzettend blij mee!
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VERWIJDEREN?
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met pigmentvlekken. Deze 
ontstaan meestal door de veroudering van de huid, in combinatie met 
de hoeveelheid zonuren. Heb jij vroeger veel in de zon gelegen? Ging 
jij vaak onder de zonnebank? Smeer jij je niet iedere dag in met een 
crème met SPF? De zon en/of zonnebank zijn de grootste triggers voor 
het ontwikkelen van pigmentvlekken. Hiernaast kunnen hormonale 
factoren voor pigmentvlekken zorgen. Dat zijn de hardnekkigste  
pigmentvlekken omdat deze van binnenuit worden gestimuleerd. 



Gelukkig kunnen we de meeste pigmentvlek-

ken prima behandelen. 

De ouderdomspigmentvlekken die door de zon 

zijn ontstaan, behandelen we vaak met een 

laser- of IPL-apparaat. Tijdens de behandeling 

verbranden we het teveel aan pigment in de 

huid zonder de omliggende huid te bescha-

digen. Na de behandeling wordt het pigment 

eerst donkerder; schrik daar niet van. Na onge-

veer één week zie je het pigment geleidelijk aan 

wegtrekken. 

Pigmentvlekken als gevolg van hormonen 

laseren we ook vaak of we adviseren het cos-

melan-traject. Tijdens dit traject gebruiken we 

blekende crèmes en producten die pigment 

onderdrukkend werken. Het duurt ongeveer 

6 maanden voordat we het pigment onder 

controle hebben en geleidelijk aan lichter zien 

worden. 

Vergis je niet: pigment komt in de meeste geval-

len terug. Bij de ene cliënt is dat al na één jaar, 

sommige cliënten zien we pas na vijf jaar terug. 

Goed smeren met minimaal SPF30 en eigenlijk 

zoveel mogelijk de zon vermijden is de beste 

manier om pigmentvlekken te voorkomen. 

Maar het aantal zonuren dat je jaren geleden 

hebt doorgemaakt, kun je niet meer terugdraai-

en, dus vaak zien we naarmate je ouder wordt 

steeds meer nieuwe pigmentvlekken ontstaan. 

Wat je naast zonbescherming nog meer kan 

doen, is producten gebruiken - zoals in het 

cosmelan-traject, die pigment onderdrukkend 

werken. Vraag de huidtherapeut om advies wel-

ke behandeling of producten het beste zijn om 

jouw huid weer egaal te krijgen en te houden! 

We gebruiken blekende crèmes  
en producten die het pigment  
onderdrukken
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Sommige huidproblemen vragen 

om een subtiele en zachte aanpak 

of je zoekt een behandeling zonder 

pijn of hersteltijd. Dan is LED-thera-

pie de perfecte behandeling. Onze 

LED-lamp is van Dermalux, een van 

de sterkste LED-lampen waarbij 

zuiver gefilterd licht gebruikt wordt. 

Nee, je wordt niet bruin als je onder 

een LED-lamp gaat liggen. De LED-

lamp heeft 3 verschillende standen. 

Het rode licht geeft een energie-

boost aan de huid. Perfect om de 

doorbloeding te stimuleren voor een 

frissere uitstraling, de huid te ver-

jongen en het herstel van de huid 

te bevorderen. Het infrarode licht 

zetten we in om de huid te laten 

herstellen. Infrarood is perfect bij 

wondjes, rode littekentjes, eczeem 

of een rode geïrriteerde huid. Daar-

naast hebben we nog het blauwe 

licht. Die zetten we in als er sprake is 

van ontstekingen, zoals bij acne en 

soms bij rosacea. Het voordeel van 

onze LED-lamp is dat we alle drie de 

kleuren kunnen combineren en in 

sterkte kunnen aanpassen. 

Voor wie is LED-therapie geschikt? 

We zetten deze in bij een zeer 

gevoelige huid of combineren het 

met een andere behandeling. Als je 

bijvoorbeeld een van onze intensie-

ve laserbehandelingen hebt gehad, 

kan LED-therapie ná die behan-

deling ervoor zorgen dat je huid 

ongeveer 50% sneller herstelt. Wil 

je acne, rosacea of je huidconditie 

verbeteren met LED, dan adviseren 

we een kuurtje van 6 tot 10 behan-

delingen; de eerste behandelingen 

vinden twee keer per week plaats. 

Geleidelijk aan zie je je huid rustiger 

en egaler worden. 

Hoe gaat de behandeling in zijn 

werk? Je huid wordt gereinigd zo-

dat het licht niet wordt geblokkeerd 

door bijvoorbeeld een dagcrème 

met SPF. Je krijgt een brilletje op 

en vervolgens zetten we de LED 

op de juiste hoogte. Het doel is om 

het zuivere licht zo dicht mogelijk 

bij je huid te brengen zodat al het 

licht diep in de huid komt en niet 

verloren gaat in de ruimte. Je blijft 

vervolgens 20 minuten liggen. Als 

het LED-programma klaar is, bren-

gen we een passende verzorgings-

crème aan. 

Het rode licht geeft  
een energieboost  
aan de huid

Wil je graag meer weten over deze  
behandeling? Vraag dan een van onze 
huidtherapeuten om advies. 



IS HET GEVAARLIJK  
EN WAAR MOET IK ALS  
KLANT OP LETTEN?
Laser- of IPL-apparaten worden bij ons heel veel gebruikt tijdens de  
behandelingen. Maar wat is het verschil tussen die twee en is het  
gebruik hiervan gevaarlijk?
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Het verschil tussen een IPL- en laserapparaat zit in 

de hoeveelheid golflengtes. Een laser heeft maar één 

golflengte. Met een laser ben je dan ook beperkt in de 

mogelijkheden, omdat een laser vaak maar voor één 

indicatie geschikt is. Ik zie een laser als de specialist in 

een bepaald onderdeel zoals een dermatoloog. Een 

huisarts daarentegen weet van alles een beetje. Dat 

kun je vergelijken met een IPL-apparaat. Dat heeft 

verschillende golflengtes, waardoor die voor meerdere 

indicaties ingezet kan worden. 

Dan is soms heel handig. Wij gebruiken bijvoorbeeld 

de IPL voor zowel pigmentvlekken als couperose en 

verjongen tegelijkertijd de huid. Voor tatoeage verwij-

deren, ontharen en littekens gebruiken we liever een 

specifieke laser die veel krachtiger is dan de IPL. Welk 

apparaat het beste is op welk moment bepalen we aan 

de hand van de ernst van de aandoening en de locatie 

die we moeten behandelen. Je kunt je voorstellen dat 

de huid na het gebruik van een sterke laser langer 

moet herstellen. 

IS HET GEBRUIK VAN EEN IPL- OF LASERAPPARAAT 
GEVAARLIJK? 
Nee gelukkig niet! Vragen die we krijgen zijn bijvoor-

beeld of deze apparaten huidkanker kunnen veroor-

zaken of borstkanker als we de oksels behandelen. 

Laser- en IPL-apparaten worden al jaren gebruikt en 

tot op heden is daar niets van gebleken. Eigenlijk gaat 

de laser ook niet heel diep in de huid en verliest het 

zijn energie aan bijvoorbeeld het pigment in de haar of 

het bloedvaatje bij couperose. Daarom wordt het om-

liggende weefsel niet beschadigd. Het is uiteraard wel 

belangrijk dat de behandelaar scholing heeft gevolgd 

en voldoende ervaring heeft om de apparatuur te 

bedienen, want je kunt je huid er wel permanent mee 

beschadigen. 

Omdat de lichtflitsen vaak maar een paar millise-

conden duren, wordt de huid ook zo minimaal bloot-

gesteld aan het licht, dat je ook niet bang hoeft te 

zijn voor gevolgen op lange termijn. Ik denk dat het 

schadelijker is om 15 minuten onbeschermd in de zon 

te gaan zitten dan een laserbehandeling te ondergaan. 

Eigenlijk verbeteren alle laserbehandelingen in meer 

of mindere mate je huid, dus laseren is juist goed. 

Vraag de huidtherapeut om advies!



Acne is de huidaandoening die we in onze praktijk het vaakst 
zien en die we gelukkig ook goed kunnen behandelen.  
Acne wordt vaak door hormonale invloeden van binnenuit 
gestimuleerd. Dat wil echter niet zeggen dat we van buitenaf 
niets kunnen doen. Met behandelingen die met name je huid 
goed reinigen en de juiste producten die de huid goed  
schoonhouden kunnen we in de meeste gevallen acne  
onder controle krijgen. 

WELKE BEHANDELINGEN
DOE WIJ BIJ
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BEHANDELINGEN DIE WE BIJ ACNE DOEN ZIJN:
•   Chemische peelings. Tijdens deze behandeling maken 

we de huid goed schoon en brengen daarna een che-

mische peeling aan afhankelijk van jouw huidtype.  

De chemische peeling zorgt ervoor dat de dode huid-

cellen worden verwijderd zodat deze niet opnieuw 

voor verstoppingen gaan zorgen. Daarnaast zien we 

een verbetering in de littekens of donkere vlekken die 

zijn ontstaan door de puistjes. Je huid gaat er gladder 

en egaler uitzien door een chemische peeling. 

•   LED-therapie. Door het blauwe licht van de LED-

lamp zullen bacteriën die puistje veroorzaken worden 

aangepakt. Rode vlekken herstellen sneller omdat het 

genezingsproces wordt gestimuleerd. Vooral als je lie-

ver geen vervelling wilt is deze behandeling een goed 

alternatief. Je kan zelfs chemische peelings met LED 

combineren. LED-therapie zorgt ervoor dat ontste-

kingen worden verminderd en littekens sneller zullen 

herstellen. 

50% van een mooi resultaat behaal je met onze behan-

delingen. De andere 50% bereiken we door het thuis 

gebruiken van de juiste producten. Wij geven je advies 

over de producten die bij jouw situatie en huidtype 

passen. Wij kunnen met onze behandeling je huid 

goed schoonmaken, maar als de producten die je thuis 

gebruikt niet sterk genoeg zijn of de huid niet grondig 

genoeg reinigen, dan is de behandeling weinig zinvol. 

Wij proberen met onze behandelingen snel resultaat te 

boeken, toch zal je thuis ook met de juiste producten 

aan de slag moeten. . Zo voorkom je ook dat je iedere 

maand weer terug moet komen voor een behandeling. 

Producten voor thuis zijn dus net zo belangrijk als onze 

behandeling. 

LITTEKENS ALS GEVOLG VAN ACNE? 
Acne gaat helaas vaak gepaard met littekens. Bij som-

mige patiënten zijn dat donkere of rode vlekken, bij 

andere weer putjes. Littekens kunnen we behandelen, 

maar jammer genoeg niet altijd volledig verwijderen. 

DAT IS WEER AFHANKELIJK VAN DE HOEVEELHEID 
EN GROOTTE VAN DE LITTEKENS. BEHANDELINGEN 
DIE WE KUNNEN DOEN ZIJN:
•   Micro-needling. We gaan met de dermapen over de 

huid. Hiermee breken we het littekenweefsel af en  

stimuleren we vorming van nieuwe huid. We advise-

ren deze behandeling in een kuurtje van minimaal  

3 behandelingen te doen. We doen dit regelmatig in 

combinatie met een chemische peeling. De chemi-

sche peeling zorgt ervoor dat je huid glad en egaal 

wordt. De dermapen zorgt voor het verminderen van 

littekentjes. 

•   De fractional laser is de intensiefste behandeling die 

we hebben. We hebben een speciale laser voor de 

lichte en voor de donkere huid. Met de laser maken 

we minuscule gaatjes in de huid, waardoor (net als bij 

de micro-needling behandeling) het littekenweefsel 

wordt afgebroken en de vorming van nieuwe huid 

gestimuleerd. De laser gaat echter veel dieper in de 

huid dan de dermapen en is sterker. Vooral bij diepe 

en grotere littekens kun je hiermee betere resulta-

ten behalen. Hou wel rekening met een iets langere 

hersteltijd. Je moet denken aan roodheid en lichte 

zwelling direct na de behandeling wat ongeveer 1 tot 4 

dagen kan aanhouden. Dit is heel erg afhankelijk van 

het huidtype. Wil je jouw huid zo snel mogelijk laten 

herstellen? Dan kunnen we eventueel LED- 

therapie na de behandeling inzetten, zodat de  

hersteltijd met 50% wordt ingekort. 

Littekens die we behandelen zijn permanent weg.  

Houd er wel rekening mee dat bij nieuwe puistjes  

opnieuw littekens kunnen ontstaan. Daarom moet  

acne onder controle zijn vóórdat je met het behandelen 

van littekens begint. 

ZOU JIJ GRAAG WEER EEN 
GLADDE HUID HEBBEN? 
Plan dan een gratis intakegesprek.

We zien een  
verbetering in de  
littekens of donkere 
vlekken die zijn  
ontstaan door  
puistjes
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ALLES OVER...

Uiteindelijk krijgt iedereen in meer of mindere mate te maken met 
couperose. Dit zijn rode gesprongen adertjes in het gezicht. 
Die rode adertjes zien we meestal bij de neusvleugels en op de 
wangen. Dat zijn de gebieden waar de huid gevoelig is en ook het 
vaakst aan de zon wordt blootgesteld

HOE TE VOORKOMEN 
EN HOE TE 
BEHANDELEN?



Stoor jij je aan de rode 

adertjes of wil jij van 

de rode wangen af? 

Laat je dan informe-

ren door een van onze 

huidtherapeuten. 

Gelukkig is couperose goed te behandelen met 

onze ND-Yag laser en het IPL-apparaat. Met 

beide apparaten behandelen we de vaatjes met 

een lichtflits. De lichtflits wordt geabsorbeerd 

door het hemoglobine wat zich in het bloed  

bevindt. Deze absorptie wordt omgezet in 

warmte waardoor de vaatjes verbranden. 

De verbrande vaatjes zullen nog enkele dagen 

na de behandeling zichtbaar zijn, omdat ze eerst 

door het lichaam moeten worden afgebroken. 

Het uiteindelijke resultaat zien we na 4 tot 6 we-

ken. Daarna kan - indien nodig - nog een behan-

deling plaatsvinden, in de meeste gevallen zijn 

2 tot 3 behandelingen nodig. Dit is afhankelijk 

van de hoeveelheid en grootte van de vaatjes. 

Schrik niet dat de huid na de behandeling wat 

gaat opzwellen. Koelen kan daarbij helpen maar 

helemaal voorkomen doe je het niet.  

 

Zwelling trekt altijd na 2 tot 5 dagen weg. Dit is 

afhankelijk van jouw huidreactie. Wil je zwelling 

zoveel mogelijk voorkomen? Dan kan LED-thera-

pie je huid sneller laten genezen. Je kunt overleg-

gen met de huidtherapeut of het verstandig is 

om dit te doen. Zien je wangen er weer egaal uit? 

Wees dan voorzichtig met de zon, want door de 

zon kan couperose weer snel terugkomen. 

Let op: ook roken en alcohol hebben in vloed 

op de conditie van de bloedvaatjes waardoor 

couperose sneller terugkomt.  
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Het uiteindelijke resultaat 
zien we na 4 tot 6 weken
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WAAROM HEB JE ALS HUIDTHERAPEUT VOOR ONZE 
KLINIEK GEKOZEN? 
‘Dankzij de vele behandelmogelijkheden is geen dag 

hetzelfde; het ene uur ben ik aan het ontharen en het 

volgende uur een tattoo aan het verwijderen. Ik geniet 

daarbij enorm van het contact met de cliënten en mijn 

collega’s. We hebben een jong en dynamisch team, dat 

openstaat om te leren en nieuwe technieken en produc-

ten te proberen.’

WELKE BEHANDELING GEEF JE HET LIEFST?
‘Een acnebehandeling blijf ik bijzonder vinden om te 

geven. Wanneer je last hebt van dit huidprobleem, dan 

kan dit schaamte opleveren. Zeker bij pubers, die vaak 

toch al erg onzeker zijn over hun uiterlijk. Maar dit pro-

bleem kan ook op latere leeftijd ontstaan, bijvoorbeeld 

door hormonale schommelingen. Dankzij onze huidver-

beterende behandelingen én door thuis de huid goed 

te reinigen en te verzorgen, kun je samen een enorme 

verbetering bereiken. Als iemand minder of zelfs geen 

foundation meer hoeft te gebruiken dan geeft dat veel 

voldoening!’

HEB JE NOG EEN HUIDADVIES VOOR ONZE LEZERS?
‘Investeer in de juiste huidverzorgingsproducten. Schaf 

liever drie producten met kwalitatieve ingrediënten in 

de juiste concentraties aan, dan tien voordelige potjes 

uit de drogisterij. En ga vooral thuis niet experimenteren 

met allerlei melkzuren en agressieve peelings. Als je bij-

voorbeeld last hebt van acne, dan kan dit hierdoor juist 

verergeren omdat je de huid dan juist extra goed moet 

hydrateren. Vraag je huidtherapeut eerst om advies. Die 

kan je meer over jouw huidtype vertellen en hoe deze 

te verzorgen. Huidzorg 073 heeft diverse productlijnen, 

waardoor we voor elk budget een behandelplan en op-

lossing op maat kunnen bieden.’

WELK BEAUTYPRODUCT ZIT STANDAARD  
IN JOUW TAS?
‘Zodra ik wat droge plekjes op mijn gezicht voel, gebruik 

ik de Dermaceutic Hyal Ceutic. Dit is een intensief hydra-

terende crème met een hoge concentratie hyaluronzuur. 

De crème beschermt je huid en houd deze lekker soepel 

dankzij de toegevoegde vitamine E en jojoba-olie. En 

omdat de crème snel intrekt, voelt je huid niet vettig 

aan.’

MAAK KENNIS MET 
ONZE HUIDSPECIALISTEN

‘VOOR ELK BUDGET 
EEN BEHANDELPLAN 
OP MAAT’

Tijdens diverse stages in huid-therapeutische praktijken ervaart Zoë dat ze het liefst de cosmetische 
richting op gaat. Mensen met een goed gevoel en vol zelfvertrouwen de deur uit laten gaan, ziet Zoë 
als haar persoonlijke missie. Daarom is de Eindhovense sinds 2021 aan de slag bij Huidzorg 073, waar 
ze nog elke dag iets nieuws leert. 
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VOOR HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN

SCRUBBEN OF EEN EXFOLIANT?
Heb je een grove, dikke, grauwe huid? Gebruik dan een 

scrub. Scrubben stimuleert de doorbloeding van de huid 

zodat deze er frisser uit gaat zien. De korrel in de scrub 

zal jouw huid ook prima verdragen. 

HEB JE EEN DROGE, GEVOELIGE HUID 
OF LAST VAN PUISTJES? 
Gebruik dan een exfoliant. Een scrub zal jouw huid 

alleen maar kwaad doen. Een exfoliant verwijdert net als 

een scrub de dode huidcellen maar is veel zachter voor 

de huid. We hebben exfoliants als lotion en als crème 

dus vraag een huidtherapeut om advies. 

WAT IS DE BESTE TIJD  
OM TE EXFOLIËREN?
Wij adviseren exfoliërende producten in de avond te 

gebruiken. Als je in de ochtend een exfoliant gebruikt, 

heb je wat meer kans dat je sneller verbrandt in de zon. 

Exfoliëren is zelfs voor de meest gevoelige huid geschikt. 

Je huidconditie wordt er juist beter van, maar bouw het 

geleidelijk aan op als je weet dat je een gevoelige huid 

hebt. Gebruik een exfoliant eerst 2-3 keer per week en 

bouw dit dan op naar 1x per dag. Je zult zien dat je huid 

er steeds beter tegen kan. 

KOUD OF WARM WATER GEBRUIKEN 
BIJ HET REINIGEN?
Er is geen onderzoek gedaan naar wat beter zou zijn 

voor je huid. Wel is bewezen dat bij te warm water je 

huid uitdroogt. Als jij het fijn vindt om lekker met koud 

water je huid te wassen? Dan moet je dat zeker doen. 

Wij adviseren om gewoon lauw water te gebruiken. 
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IS HET GOED OM REINIGINGS- 
BORSTELTJES TE GEBRUIKEN?
Wij raden dit af. Waarom? Vaak worden deze borsteltjes 

na gebruik niet goed gereinigd en stiekem blijft er veel 

vuil achter tussen de haartjes. In veel gevallen geeft 

het juist meer irritatie aan de huid door het wrijven of 

schuren. Als het goed is heb je een goed reinigingspro-

duct waarbij je geen borsteltje nodig hebt. Zo niet? Dan 

kunnen wij jou helpen!

HELPEN MASKERTJES?
Wil je je huid even een boost geven? Heb je een feest-

je of vind je het fijn om lekker te ontspannen met 

een maskertje op? Dan moet je het zeker doen, maar 

realiseer je dat dit resultaat tijdelijk is. Iets wat je dage-

lijks gebruikt heeft meer effect op de huid dus je moet 

maskertjes zien als iets extra’s. De basis moet eerst goed 

zijn en niet andersom. Investeer dus in een goed reini-

gingsproduct en dag- en nachtcrème voordat je een 

maskertje koopt. 

ZIJN GOEDKOPE PRODUCTEN  
NET ZO GOED?
Ligt eraan wat jij van het product verwacht. Heb jij geen 

huidprobleem en ben jij nog onder de 25 jaar? Dan zal 

die goedkope crème prima zijn. Maar heb jij acne, pig-

mentvlekken of begin je je eerste rimpeltjes te zien, dan 

zal dit niet voldoende zijn. Nee, je hoeft dan niet meteen 

potten van €100,- te kopen. De gemiddelde prijs van een 

goede crème ligt tussen de €40,- en €90,-. Over het  

algemeen gebruik je een pot crème 4 maanden.  

Is dat het je waard om er goed uit te zien? 

MOET IK OOK IN DE WINTER  
ZONNEBRAND GEBRUIKEN?
Jazeker! Ook bij bewolkte dagen komt zonlicht op je 

huid. De betere zonnebrandproducten beschermen je 

huid tegenwoordig zelfs tegen blauw licht. Dat is het 

licht van je tv, computer en telefoon. We merken de 

afgelopen jaren dat mensen meer pigmentvlekken  

krijgen en blauw licht is daar o.a. verantwoordelijk voor. 

En ook huidveroudering wordt daardoor versneld. 

Smeer dus altijd een product met SPF!

VANAF WELKE LEEFTIJD  
ZIJN HUIDVERZORGINGS- 
PRODUCTEN NODIG?
De meeste mensen komen voor het eerst met huidver-

zorging in aanraking rond de puberteit. Uiteraard is het 

niet verboden om al op jongere leeftijd te beginnen met 

verzorgingsproducten. We adviseren dan alleen om  

zonnebrand te gebruiken. De producten voor jonge  

leeftijd zijn met name hydraterend en beschermend en 

dat kan nooit geen kwaad. Smeer je kinderen vooral in 

met goede SPF als de zon schijnt en een hydraterende  

crème bij koude dagen is ook geen overbodige luxe, 

maar een hele ochtend- en avondroutine is dan echt 

nog niet nodig. 

De basis moet eerst goed zijn!
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NEOSTRATA 
RESURFACE  
GLYCOLIC 
RENEWAL 
SMOOTHING 
CREAM

WITLOF SMOOTHING PEEL

CELLICS CONFIDENCE

BRUSH ON BLOCK
TRANSLUCENT 
MINERAL  
SUNSCREEN 
30SPF?

NEOSTRATA 
RESTORE ULTRA 
MOISTURIZING 
FACE CREAM
Intens hydraterende  
& verstevigende  
verzorging
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WITLOF PURE ARGAN OIL

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF 
EN ONTVANG 10% KORTING!

Wist je dat onze producten óók in abonnement vorm verkrijgbaar zijn? 
Informeer en profiteer naar deze mogelijkheid.



Vind jij het leuk om eens naar een Skincare Party van  

Huidzorg 073 te komen? Blijf dan op de hoogte via onze Socials!

Op deze avonden doen we een huidanalyse met de 

Observ 520, kijken we onder je huid met de collageen huidscan,  

geven wij je huid een extra glow bij de peeling  

experience en sluiten we af met een productadvies op maat.  

Je gaat naar huis met een GRATIS goodiebag. 

Heb jij interesse of wil je zelf aan party organiseren?  

Meld je dan nu aan via info@huidzorg073.nl of bel ons op 073-6907735.

VOL
=

VOL

Bij inschrijving betaal je binnen een week een borg van €10,00
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GEEFT JOUW 
HUID DE JUISTE 
VERZORGING...



Gelukkig hebben we tegenwoordig heel veel mogelijkheden om de rosacea te behandelen en hoeven 

we niet te zeggen dat er niets aan te doen is. Maak gebruik van alle mogelijkheden en kijk eens op 

www.huidzorgshop.nl voor de andere producten.

DERMASENCE  
ROSAMIN
DAGCRÈME SPF 50

DERMASENCE  
ROSAMIN 
REINIGINGSEMULSIE?

DERMASENCE  
ROSAMIN GETINTE 
DAGCRÈME SPF50

Zo wordt rosacea beschreven in de leerboeken. 
Patiënten komen met rode builtjes, puistjes in 
het gelaat met name op de neus en de wangen 
en geven aan dat het vaak branderig aanvoelt. 
Soms hebben zij ook last van een zandgevoel in 
de ogen. De precieze oorzaak van rosacea is on-
bekend. Wel weten we dat de in de huid voor-
komende parasiet demodex folliculorum een 
grote rol speelt bij het ontstaan van rosacea. 
Het is normaal dat zij op de huid aanwezig 
zijn maar bij sommige mensen veroorzaken ze 
rosacea. Bij deze mensen zitten er veel meer 
demodexparasieten in de huid.

WAT KAN EEN PATIËNT ER ZELF AAN DOEN?
Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar 

de invloed van voeding op rosacea. Veel voedings-

middelen zijn onderzocht maar er is er maar één 

die een positieve invloed heeft op rosacea. Het is 

gebleken dat inname van omega 3 een positieve 

invloed heeft op de oogklachten die kunnen ont-

staan bij rosacea.

 

Heel belangrijk is wel een goede huidverzorging 

van de rosaceahuid. Met de juiste verzorging kan 

de rosacea onder controle gehouden worden. 

Dagelijks vragen patiënten: “dokter wat kan ik 

voor reinigingsproducten en crèmes gebruiken”. 

Vaak hebben ze dan al heel veel geld uitgege-

ven aan de verkeerde producten. Ik adviseer bij 

rosacea altijd de speciale producten van het merk 

Dermasence. Geweldige producten die doen wat 

ze beweren en de roodheid, de verwijding van de 

vaten aanpakken en de huid kalmeren. Samen 

met mijn dermatologische aanpak zorgt dat voor 

het beste resultaat.

Dermasence heeft een speciaal RosaMin pro-

gramma met alle producten die nodig zijn voor de 

verzorging van de rosaceahuid. Er is een RosaMin 

reinigingsemulsion, een reinigingsmousse, een 

lotion, een RosaMin serum en diverse crèmes. De 

dagcrème met een kleurtje wordt erg op prijs ge-

steld door mijn patiënten die de roodheid op een 

veilige en verantwoorde manier willen camoufle-

ren. Het geheim van de fantastische werking van 

deze producten zijn de natuurlijke ingrediënten.

ELLEN LIBERTON - DERMATOLOOG
Elkerliek ziekenhuis Helmond/Deurne 

Medisch Centrum Waalre


