Menu à la Carte Dorette salon de beauté
Huidverjonging Anti-Aging
Kennismaking met Concept Dorette voor huidverjonging
Geef huidverslapping, rimpels, fijne lijntjes en pigmentvlekken geen kans!
Verouderen is natuurlijk……..verjongen ook!
Maak kennis met Dorette’s concept, dat moet leiden tot daadwerkelijke huidverjonging, met als doelstelling minder rimpels,
pigmentvlekken of huidverslapping. We kunnen jaren van het gezicht afhalen, een frisse look terugbrengen. Daarnaast heeft
je huid behoefte aan een hoger energieniveau en vitaliteit, er lopen al genoeg vermoeide gezichten rond.
Bij Dorette gaan we voor zichtbare huidverjonging op het hoogste niveau.
Voordeel van Dorette’s concept is , dat je op een hele natuurlijke manier, zonder dat je je natuurlijke uitstraling verliest
daadwerkelijk aan het verjongen bent. Maar niet alleen van de buitenkant, maar ook van binnen.
Je bent vitaler, vol energie, niet voor niets weerspiegelt je huid je gezondheid!
Je blijft jezelf maar dan jaren jonger……..
Wij werken à la Carte, dit houdt in dat wij een behandelplan maken naar jouw behoeften en wensen.
Tijdens de kennismakingsbehandeling voor Dorette’s concept:
1. Krijg je een uitgebreid intakegesprek met huidanalyse.
Voor huidverjongende behandelingen is het nodig om een vochtrijke huid te hebben en een mooie gesloten opperhuid.
2. We leggen je uit hoe huidveroudering werkt en wat je eraan kan doen om daar een rem op te zetten.
3. We geven je een à la Carte advies over: Diverse huidverjongende behandelingen bij Dorette, de hoogwaardige
cosmedische producten en beautysupplementen voor thuis, waarmee wij werken om daadwerkelijk resultaat te behalen.
4. Maken we een plan van aanpak naar jouw behoeften en wensen.
Onderhoud óf voorkomen van huidveroudering.
Ben je gezegend met een mooie stevige huid en wil je deze vakkundig laten onderhouden, dan ben je bij Dorette zeker op het
juiste adres. Voor de 30plussers onder ons betekenen Dorette en haar team door hun vakkennis veel qua voorlichting over
hoe je de rem op de veroudering zet met bijvoorbeeld de hulp van de Evenswiss of Ikari thuisproducten.
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen…..
Huidverjongende betaalbare producten.
Dorette is altijd op zoek naar innoverende maar ook betaalbare cosmetica met de effectiefste ingrediënten, die ook in de
diepere levende lagen van de huid werken, waar de huidveroudering o.a. toeslaat.
Dorette werkt daarom met de Cosmedische merken: Evenswiss en de biologische stamcellenlijn van Ikari, beide uit Zwitserland
of met Oolaboo, ons biologisch cosmeticamerk van Hollandse bodem met alleen maar natuurlijke ingrediënten.
Wij kiezen voor een goede samenwerking met jou, want alleen door óók thuis de huid goed te verzorgen met de juiste
producten voor huidverjonging is een optimaal resultaat te bereiken.
Fijne lijntjes, rimpels en pigmentvlekken vervagen, vooral het vermoeide ogen effect én donkere kringen rondom de ogen
verdwijnen. Huidverslapping geven we geen kans. We werken aan alle huidlagen, je huid krijgt weer volume, een natuurlijke
“Facelift” en een jeugdige, gezonde uitstraling.
Ben je ook benieuwd wat Dorette voor jouw huid kan doen?
Boek een vrijblijvende intake en huidanalyse voor huidverjonging.
Wil je toch graag meteen behandeld worden met resultaat, boek dan:
Een kennismakingsbehandeling met de Photonlaser van € 125 voor € 99
Een kennismakingsbehandeling met de HydraFacial MD van € 99 voor € 65
Een kennismakingsbehandeling met Evenswiss of Ikari van € 45 voor € 35
Een kennismakingsbehandeling met de Collageen Booster van € 45 voor € 35
Wil je weten hoe je huid ervoor staat, bijvoorbeeld of er al tekorten in je huid zijn ontstaan?
Boek dan een huidecho € 25
Heb je al huidverjongende behandelingen ondergaan bij een van onze collega’s en wil je graag kennismaken met de Exilis
Protégé Elite, hèt wapen tegen huidverslapping, rimpels en volumeverlies. Boek dan een intake en proefbehandeling voor € 45
Op de volgende pagina’s vindt je alle informatie over de huidverjongende behandelingen en de tarieven.
Weet je dan nog niet welke behandeling je kan boeken, bel Dorette en haar team voor meer informatie op 023-525 26 02

Dé ultieme anti-aging behandeling kennismakingsbehandeling bij Dorette en ook nog eens heerlijk ontspannen?
In deze ultieme anti-agingbehandeling voor duurzame huidverjonging bespreken wij, hoe we jouw huid jonger en gezonder
kunnen maken op een veilige natuurlijke manier.

Een uitgebreid intakegesprek met huidanalyse en à la Carte advies over lifestyle, voeding, cosmedische producten
en beautysupplementen voor thuis samen met een plan van aanpak

Een intensieve reiniging, dieptepeeling, hydratatie en opbouwen van de huid met de HydraFacial Tower
voor een gezonde egale frisse huid

Een unieke elastine behandeling voor een gladde en strakkere huid

Het geven van energie aan de huid met de Collageen Booster voor een liftend effect.
Ultieme anti-Aging behandeling om kennis te maken met Dorette’s concept voor natuurlijke biologische huidverjonging,
zonder prikken of snijden van € 195 voor € 125,Benieuwd naar de huidverjongende behandelingen bij Dorette?
Naar jouw behoefte en wensen kunnen wij alle apparatuur of manuele behandelingen combineren voor optimaal resultaat.
Wij geven innoverende behandelingen, altijd gericht op resultaat. Goede voeding, lifestyle zijn belangrijk bij huidverjonging,
je krijgt een uitgebreid advies. Tekorten in de huid vullen we aan met de 100% natuurlijke beautysupplementen van LavieSage.

HydraFacial: Een gladde stralende gezonde huid door Hydradermabrasie
Deze behandeling wordt uitgevoerd met de allernieuwste apparatuur van HydraFacial MD®, de HydraFacial Tower en is zeer
geschikt voor huidverbetering, huidproblemen én anti-aging. Dit is de ideale behandeling voor de drukke man of vrouw, die er
verzorgd uit wil blijven zien. HydraFacial MD® geeft een direct resultaat en binnen 3 kwartier sta je weer buiten met een mooie
gezonde stralende huid.
Wat doet de HydraFacial Tower MD® nu precies?
Niet meer zandhappen, zoals bij microdermabrasie, maar een zeer effectieve milde vorm van hydradermabrasie met unieke
serums. Deze serums spoelen de bovenste huidlagen schoon, verweken dode huidcellen en onzuiverheden (glycol fruitzuurpeeling). Door deze te verwijderen kan de huid nu effectief tot in de diepste lagen gevoed en gehydrateerd worden.
Daarna sluizen we effectieve antioxidanten, groeifactoren, hyaluronzuur en peptiden in de dermis.
HydraFacial MD® detoxed en stimuleert je huid tot in de diepere lagen. Je huid gaat zich verjongen.
Wat voor een resultaat kan je verwachten?
Met de HydraFacial Tower MD® kunnen we ieder huidprobleem aanpakken.
Het resultaat is direct al na de eerste behandeling zichtbaar. Een super gezonde stralende huid!
Hydratatie is de basis voor een gezonde huid. De doorbloeding wordt verbetert, aanvoer van meer zuurstof in je huid,
je grauwe huid gaat weer stralen, donkere wallen verdwijnen en verstevigt de delicate huid rondom de ogen, pigmentvlekken
vervagen, droogterimpels, rimpels en fijne lijntjes, grove poriën verminderen drastisch.
Een egalere huid:
De nieuwste behandeling met de HydraFacial MD® is met Britenol® om snel pigmentatie, ouderdomsvlekken en verkleuring
door zonneschade te verminderen en de huid te herstellen. Britenol® pakt het probleem bij de bron aan door het krachtige
ingrediënt Alpha-Arbutine, dit remt de melanine (pigment) aanmaak. Je pigmentvlekken vervagen zienderogen.
Voor welk probleem is de HydraFacial MD® behandeling geschikt?
• Vermoeide en vale huid
• Droge en gevoelige huid
• Hyperpigmentatie en de zonbeschadigde huid
• Fijne lijntjes en rimpels
• Huidverslapping
•Tekenen van huidveroudering
• Vette en onzuivere huid
• Acné en acné littekens
• Grove poriën en rokershuid
• Couperose en rosacea
Deze niet chirurgische en veilige behandeling geeft gegarandeerd resultaat en voelt zeer comfortabel aan. De HydraFacial
behandeling heeft geen herstelperiode nodig, je kan meteen door naar je werk. Je kunt deze behandeling iedere week
uitvoeren óf kiezen voor een kuur van 3 tot 6 behandelingen, zodat je op een natuurlijke en veilige wijze een structurele en
duurzame huidverjonging kan bereiken.
Voor een blijvende gezonde weerbare huid is één keer per maand een uitstekende keuze.
Maak kennis met de HydraFacial MD® Tower behandeling van € 99 nu voor € 65
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Tarieven
HydraFacial MD® de Luxe Dermabuilder, Britenol® en Booster
HydraFacial MD® Dermabuilder voor collageenaanmaak
HydraFacial MD® Glycol fruitzuurpeeling
HydraFacial MD® Britenol® voor pigmentvervaging
HydraFacial MD® Basic voor optimale hydratatie
HydraFacial MD® Kennismakingsbehandeling
HydraFacial MD® Decolleté
Collageen Booster na behandeling HydraFacial MD® voor extra energie

€ 145
€ 125
€ 115
€ 115
€ 99
€ 65
€ 30
€ 25

Collageen Booster
Bij Dorette salon de beauté behandelen wij met een uniek natuurlijk genezend licht, wat een rem op de huidveroudering zet
en huidproblemen laat verdwijnen. Je huid heeft snel een energietekort en met de Collageen Booster geven we je huid een
welverdiende Energie Boost.
Dorette is altijd op zoek naar de beste anti-agingapparatuur en werkt met de Collageen Booster van Celluwell.
Dat deze Collageen Booster een sterkere en diepere werking heeft dan andere lichtapparaten komt door het gepatenteerde
waterfilter in de Collageen Booster. Dit waterfilter zorgt ervoor dat het licht zeer zuiver is en daardoor beter en dieper wordt
opgenomen door de huid. Wij kunnen daardoor ook langer behandelen. De Collageen Booster zeer huidvriendelijk,
aangenaam om te ondergaan en geeft gegarandeerd resultaat.
Waarom zou je een Collageen Booster behandeling ondergaan?
De Collageen Booster zetten we in tijdens huidverbeterende- en verjongende behandelingen, dus ook voor huidproblemen.
Bij het ouder worden krijgt de huid minder energie. De huidconditie neemt af en rimpels, fijne lijntjes, huidverslapping worden zichtbaar. Je huid raakt uit balans. Je ziet een vermoeide vale huid, die niet meer glanst en geen energie meer heeft om
zich te vernieuwen.
De basis van huidverbetering is optimale cellulaire energie.
Het speciale Collageen Booster licht (combinatie van specifiek infrarood- en roodlicht ) stimuleert o.a. de fibroblasten, dit zijn
huidcellen, die verantwoordelijk zijn voor huidherstel en huidverjonging.
Door te behandelen met de Collageen Booster wordt de cellulaire energie in de huid enorm verhoogt, het stimuleert de
doorbloeding en de natuurlijke collageen- en elastine aanmaak in onze huid. Tegelijkertijd vertraag je het verouderingsproces.
Je verslapte en vermoeide lusteloze huid knapt weer zienderogen op.
De Booster geeft dus extra energie aan de huidopbouwende cellen, zodat alle huidfuncties weer optimaal gaan functioneren.
Je herstelt de huid veel sneller. Dit zet zich nog enkele weken door na de laatste behandeling.
Je spiegelbeeld wordt telkens mooier.
Het resultaat voor je huid:
Er vindt een natuurlijke huidverbetering plaats, je krijgt meer volume, fijne lijntjes, rimpels en pigmentvlekken vervagen,
donkere kringen verdwijnen en je poriën verfijnen.
Je verbetert de doorbloeding, zuurstof- en het vochtgehalte en krijgt een weerbare, zachte, soepele huid.
Je huid wordt weer vitaal en stralend op een veilige aangename manier.
Voor huidproblemen zoals eczeem en psoriasis is de Booster zeer geschikt en bij acné vermindert het ontstekingen,
vooral die nare onderhuidse ontstekingen.
Even nog een misverstand uit de weg ruimen: Je wordt niet bruin van de Collageen Booster.
Tarieven Collageen Booster Behandelingen
Een serie van 10 behandelingen 2 x in de week
Een serie van 5 behandelingen
1 x in de week
Collageen Boosterbehandeling
Kennismakingsbehandeling
Gecombineerd met huidverbeterende behandelingen
HydraFacial MD® Basic met Booster
Bindweefselmassage met Booster

€ 350
€ 199
€ 45
€ 35
€ 30
€ 125
€ 120
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Photonlaser
De grootste oorzaak van huidveroudering is verlies van elasticiteit in de huid. Net zoals de huid verouderen de spieren
evengoed met als gevolg huidverslapping. De Photonlaser kan een diepte bereiken tot op het botweefsel. Alle lagen van de
huid en de spieren worden geactiveerd en voorzien van energie. Als bijvoorbeeld de wangspier energie verliest en inzakt,
zakt de huid ook mee. Verslapping van de kaakcontouren en de zogenaamde hamster wangetjes zijn daarom ook veel
voorkomende tekenen van ouderdom.
Een behandeling voor de huid alleen niet toereikend. Pas als ook de spier zijn vorm weer terug heeft, lift je huid mee en
verstrakken automatisch de contouren. Dat effect kan bereikt worden met de PhotonLaser en tegelijkertijd geef je de huid
precies die energie die de cellen nodig hebben, zonder schade. Je huid zal direct weldadig opleven door dit gezonde en
genezende licht. Voor een duurzaam resultaat is een reeks van behandelingen aan te bevelen.
Wij informeren je hierover tijdens de kennismakingsbehandeling.
Tarieven Photonlaser
Photonlaserbehandeling met collageenboosterbehandeling 5x
Photonlaserbehandeling met Collageenboosterbehandeling
Kennismakingsbehandeling met LavieSage huidecho

€ 599
€ 125
€ 99

Elastine Behandelingen
Je huid en kaaklijn verstrakken met een weldadige biologische natuurlijke behandeling?
Geef Dorette een half uur en je huid ziet er 2 jaar jonger uit !
Vanaf je 25ste verlies je elastine.
Elastine geeft je huid veerkracht en stevigheid. Verlies je elastine, dan gaat langzaam je huid verslappen. Het is slechts een
kwestie van tijd voordat dit bij een ieder zichtbaar wordt.
Nu is er Dermalastyl-β, een dagcrème voor thuisgebruik om elastine te herplaatsen in de huid met als doel de natuurlijke
flexibiliteit van de huid te herstellen. Het goede nieuws is dat hier ook een weldadige puur natuurlijke salonbehandeling van
is; de Elastin Infusion Therapy. Met deze unieke techniek herstel je 2 jaar elastineverlies. Je huid voelt stevig aan, heeft
haar veerkracht terug, rimpels zijn vervaagd, je huid wordt voller en jonger en je ziet een duidelijke natuurlijke lift.
Dit is al zichtbaar in slechts één enkele behandeling!
Wie wil dat nu niet!
Daarbij komt, dat de behandelingen zeer betaalbaar zijn en met een spectaculair effect. Voor een langdurig resultaat is een
kuur zeer effectief. Er zijn 4 tot 6 behandelingen nodig om je jeugdig uiterlijk te hervinden, ondersteund door de dagcrème
Dermalastyl-β voor thuis.
Tarieven Elastine behandelingen
Gezicht en hals
€ 75
Decolleté
€ 35
Handen
€ 50
Kuur voor de rijpere huid:
Dit voordeelpakket heeft een waarde van € 625 en houdt in:
6 Elastine behandelingen voor hals en gezicht met de Collageen Booster om de vier weken
Het unieke Dermalastyl-βX serum t.w.v. € 175 voor thuis
Aanbetaling € 175 en dan 5 behandelingen van € 75
Je betaalt slechts € 550
Je voordeel is € 75
Kuur voor de jongere huid:
Dit voordeelpakket heeft een waarde van € 475 en houdt in:
4 Elastine behandelingen voor hals en gezicht met de Collageen Booster om de vier weken
Het unieke Dermalastyl-βX serum t.w.v. € 175 voor thuis
Aanbetaling € 175 en dan 3 behandelingen van € 75
Je betaalt slechts € 400
Je voordeel is € 75
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Bindweefselmassage voor een stevige jongere huid
Bindweefselmassage is een therapeutische massage die wordt uitgevoerd in de dieper gelegen huiddelen; het onderhuidse
bindweefsel. Het activeert de fibroblast (je huidverjongingsfabriek) van de huid tot huidherstel, heft blokkades op door het
losmaken van verklevingen (rimpels). Het bevordert de doorbloeding, dus aanvoer van werkstoffen en bouwstenen, maar
ook de afvoer van afvalstoffen. Het resultaat is een jonger uitziende huid, een mooie teint en een verbetering van de algehele
huidconditie.
Bindweefselmassage wordt vooral in kuurverband gegeven en heeft een verbluffend verjongend effect op de huid.
Bij bindweefselmassage worden stevige grepen gebruikt, vooral de verklevingen in het onderhuidse bindweefsel worden
aangepakt. Juist op die plekken kunnen rimpels en verzakkingen ontstaan.
We werken in een kuur om je huid op te bouwen. Als je af en toe een bindweefselmassage ondergaat bouw je niets op.
Je moet het zien als sporten voor je huid, hoe vaker je huid gaat “sporten”, hoe sneller en beter we resultaat hebben op de
conditieverbetering en huidverjonging. Bindweefselmassage is dé sportschool voor huidverjonging!
Extra supplementeren .
Van groot belang is, naast goed en gezond eten, dat je de huid ook van binnenuit opbouwt met beautysupplementen van
LavieSage. Zo lever je de bouwstenen voor je fibroblasten om o.a. weer collageen en elastine te kunnen aanmaken.
Om het behaalde resultaat vast te houden is regelmatig onderhoud belangrijk. .
Voor wie is bindweefselmassage geschikt?
Verslapte huid, rimpelvorming, verouderde huid
Slecht doorbloede vale huid
Huid die een oppepper nodig heeft, na ziekte of zwangerschap, stress
Pigmentatievermindering
Grove huidstructuur
Preventieve huidstimulering, vanaf het 25e levensjaar
Oolaboo Guasha Ceremony met Oolaboo
Bij onze Oolaboo-specialistes kan je genieten van de Guasha scraping & healing Ceremony:
Een speciale ontspannende bindweefselmassage voor het gezicht met stenen van rode agaat.
Deze massage heeft als doel om de energiedoorstroming, de doorbloeding, zuurstoftoevoer en de lymfe-circulatie in de
gezicht te verbeteren en afvalstoffen te verwijderen.
Ontgiften èn anti-agen dus!
Guasha is een Chinese therapie die enkele duizenden jaren oud is en heft stagnerende energieën op. Deze behandeling is
ook effectief bij vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijnen en bijholteontstekingen.
Tarieven
Bindweefselmassage met fruitzuurpeeling
Bindweefselmassage met Collageen Booster
Bindweefselmassage behandeling
Oolaboo Guasha Ceremony

€ 105
€ 95
€ 60
€ 70
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Microneedlen
Microneedlen is een zeer effectieve behandelmethodiek, de zogenaamde “Collageen Inductie Therapie”, om de huid z’n verfijnde structuur terug te geven, oneffenheden zoals littekens te verminderen en het proces van nieuw collageen- en elastineaanmaak te starten. Bij Dorette kunnen we heel doelgericht werken: het hele gezicht, maar ook bijv. alleen de streepjes
rondom je mond, je frons en voorhoofd of rondom je ogen, littekens of pigmentvlekken. Onze behandeling voor het decolleté
en de bovenlip is spectaculair.
Wat houdt een microneedling behandeling in?
Met microneedlen maken we microkanaaltjes in de huid met minuscule naaldjes. Wij gebruiken een Dermapen.
De behandeling is niet pijnlijk, hooguit een beetje gevoelig. Door de microkanaaltjes komen de benodigde werkstoffen in de
diepere lagen, waar de huidverjonging gaat plaatsvinden. Daarna kalmeren en voeden we je huid met onze cosmedische
producten. En geven we nog extra energie aan de huid met de Collageen Booster.
Microneedlen geeft alleen in kuurverband én met behulp van de thuisproducten en extra beautysupplementen voor je huid
je gewenste resultaat.
Wat gebeurt er met je huid na het microneedlen?
Er wordt in 4 tot 6 weken jong collageen- en elastine aangemaakt. Dit nieuwe collageen en elastine vormt de basis van een
sterk en veerkrachtig netwerk van vezels, die de huid verstevigt en haar jeugdige frisheid terug geeft.
Lijntjes zullen grotendeels verdwijnen, rimpels verminderen, worden opgevuld van binnenuit en de huid wordt strakker.
Dit proces gaat nog 4 tot 6 maanden door.
Zo ontstaat een zeer natuurlijk ogend “facelift effect”. De huid wordt namelijk niet verplaatst, zoals bij een echte facelift
(daarmee verbeter je de huid niet), maar krijgt z’n elasticiteit en stevigheid terug op een natuurlijke manier.
Een ander voordeel van de “Collageen Inductie Therapie” is, dat het een mooie, geleidelijke verbetering betreft. In de loop van
enkele maanden zien we de huid letterlijk vernieuwen en strakker worden, zonder dat er sprake is van een plotselinge,
zichtbare ingreep.
“Iedereen zal vragen, wat zie je er goed uit, wat heb je gedaan?”
Met de Exilis Protégé Elite in huis hoeven we het gezicht niet meer te needlen. De Protégé geeft dezelfde signalen aan de
verjongingsfabrieken in je huid om nieuw collageen en elastine aan te maken.
Voor diepere plooien zoals bij de mond, fronsrimpels, decolleté en littekens is een deelbehandeling met microneedlen een
extra toevoeging, zodat het resultaat nog effectiever is.
Voor wie is microneedlen geschikt?
Microneedlen is voor iedereen, die er behoefte aan heeft om zijn of haar huid daadwerkelijk te verbeteren en te verjongen op
een natuurlijke duurzame manier zonder prikken of snijden.
Je creëert daadwerkelijke huidverjonging in de vorm van:
• Rimpelvervaging, huidverstrakking
• Vermindering of verwijdering van pigment- en ouderdomsvlekken
• Verfijnen van de poriën
• Vermindering van Couperose
• Littekenverbetering
Maak een afspraak voor een uitgebreide intake of microneedlen geschikt voor je is.
Gezicht en hals
€ 199
Gezicht
€ 175
Decolleté
€ 95
Deelbehandeling € 75
Rondom de mond, fronsrimpel, neus-lippenplooi, rondom de ogen
Littekens vanaf € 75
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Exilis Protégé Elite: Hèt wapen tegen huidverslapping, rimpels en volumeverlies
Duurzaamste natuurlijke huidverjonging
Dé effectiefste en veilige biologische behandeling zonder naalden of snijden
Medisch gecertificeerd apparaat voor huidverjonging met radio frequentie technologie
Herstel van volumeverlies, geeft strakkere, gladde jeugdige uitstraling
Natuurlijke stimulatie collageen, elastine en hyaluronzuur
Geen herstelperiode, je kan meteen door naar je werk
Wil je er jeugdig en goed uitblijven zien, maar zonder prikken of snijden?
Minder rimpels en fijne lijntjes, strakkere kaaklijn, vollere wangen, meer volume in je huid?
Wil je er representatief uitblijven zien, maar niets veranderen aan natuurlijke gelaatsvormen en uitdrukkingen?
Dan biedt behandelingen met de Exilis Protégé Elite bij Dorette uitkomst, bij iedereen die zijn huid op een natuurlijke veilige
manier wil verjongen. Exilis Protégé Elite is bindweefselen in het kwadraat, dé sportschool voor huidverjonging.
Wat doet de Exilis Protégé Elite nu precies?
De Exilis Protégé Elite verjongt je huid in de diepere lagen op een natuurlijke biologische manier, door het collageen en elastine
in de verouderde lederhuid te vervangen door gloednieuwe vezels van hoge kwaliteit. Zo breng je de veerkracht en de elasticiteit weer terug in de huid. Het stimuleert ook de aanmaak van hyaluronzuur om voldoende vocht vast te kunnen houden.
Al vanaf de 1e behandeling zie je resultaat. De huid wordt weer steviger, voller, strakker en gezonder.
Om tot een duurzame verstrakking te komen, zijn gemiddeld 6 behandelingen nodig, met een frequentie van 1 x per
maand. Na de kuur zal het resultaat nog gedurende 3 à 6 maanden toenemen, omdat de sterk verhoogde
collageenproductie nog een hele tijd doorgaat. Daarna is het van belang je huid te blijven onderhouden.
Voor wie is Exilis Protégé Elite behandeling geschikt?
Exilis Protégé Elite geeft spectaculaire resultaten bij:
• Verslapping van gezicht en hals
• Een dunne huid door volumeverlies
• Opvullen van rimpels
• Hamsterwangen
• Vervaagde gezichtscontouren, kaaklijn
• Kalkoenhals
• Holle wangen
• Uithollingen en wallen onder de ogen
• Veroudering huid van handen, hals en decolleté
Jezelf blijven, maar dan jaren jonger met de Exilis Protégé Elite? De Exilis Protégé Elite kan je dromen waarmaken op een
veilige natuurlijke manier. Hèt alternatief voor een facelift zonder chirurgie: een veilige en efficiëntie oplossing voor échte
huidverjonging van binnenuit.
Nieuwsgierig?
Maak een afspraak voor een Proefbehandeling en uitgebreide intake voor € 30
Tarieven
Gezicht met Onderkin/Hals
€ 375,Gezicht met Onderkin
€ 310,Gezicht zonder Onderkin
€ 255,Voorhoofd en Oogzône
€ 150,Mond, Kaaklijn en wangen
€ 185,Onderkin en Hals
€ 150,Decolleté
€ 150,-
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Huidverjonging Anti-Aging
Evenswiss: Zwitserse signaalcosmetica voor een stevige vollere huid
Geef je huid een metamorfose met EVENSWISS®
Dorette is altijd op zoek naar de beste innoverende apparatuur of cosmedische producten, die passen in het huidverjongende
programma van Dorette. EVENSWISS® is zo’n parel. EVENSWISS® laat je natuurlijke schoonheid stralen!
Niemand wordt gespaard van veroudering, maar huidverouderingsverschijnselen (zoals rimpels, dehydratatie en pigmentvlekken) kunnen wel uitgesteld en zelfs grotendeels verholpen worden met het stimuleren van de cellen in de diepere huidlagen,
die zorgen voor huidherstel en vernieuwing.
EVENSWISS® Bewezen schoonheid!
EVENSWISS® met het gepatenteerde Dermatopoietin® Peptide Complex voorziet een bewezen oplossing voor huidveroudering, cellulite en haaruitval. De EVENSWISS producten zijn geschikt voor alle huidtypes. De resultaten met EVENSWISS® zijn
klinisch bewezen en zichtbaar: de huid verjongt op de meest natuurlijke wijze. Dankzij de bijzondere werking van Dermatopoietin®, roepen de Evenswiss® producten een nieuwe term in het leven: Signaalcosmetica.
EVENSWISS® signaalcosmetica maakt het niet alleen mogelijk om huidveroudering te stoppen, maar herstelt ook het
vermogen van de huid om zichzelf te vernieuwen en actief te gaan verjongen. Met Evenswiss signaalcosmetica zet je je huid
aan het werk, deze maakt zelf weer collageen, elastine, groeifactoren en hyaluron aan.
En dat zónder stimulerende apparatuur of behandelingen.
Het is een prachtig product voor de man of vrouw, die geen tijd hebben om in de salon de huidverjongende behandelingen te
ondergaan. Natuurlijk is de combinatie met huidverjongende behandelingen zoals de HydraFacial, Collageen Booster en/of
photonlaser nog spectaculairder.
EVENSWISS® Cosmeceuticals zijn voor thuisgebruik. Je bouwt thuis aan een jongere gezonde huid.
Na 8 weken zie je al een verbluffend resultaat: Een mooie gladdere, een stevige, stralende huid!
En mooi meegenomen: EVENSWISS® is super betaalbaar, dus een mooie gezonde stralende huid is nu voor iedere man en
vrouw bereikbaar. De EVENSWISS® producten zijn geschikt voor alle huidtypes.
EVENSWISS® is ecologische en ethisch verantwoord, is parabenenvrij en zelfs halal-gecertificeerd.
Dorette heeft zelf EVENSWISS® getest en zag spectaculaire verbetering van haar huid.
Voorhoofd-, oog- en decolleté rimpels zijn drastisch verminderd.
Als je wilt ervaren wat in een behandeling EVENSWISS® voor je kan betekenen, boek dan een Kennismakingsbehandeling met
het Zwitserse merk EVENSWISS® van € 45 voor € 35
We geven je informatie over de producten van EVENSWISS® en een persoonlijk advies voor jouw huid op maat.
Tarieven
Kuur met EVENSWISS®: 5 behandelingen in 5 weken met de Collageen Booster
Gezichtsbehandeling EVENSWISS® met Photonlaser
Gezichtsbehandeling EVENSWISS®
Decolletébehandeling EVENSWISS® met microneedlen

€ 199
€ 125
€ 45
€ 95

Ikari
Waarom cosmetica met stamcellen?
De Renew lijn van Ikari is erop gebaseerd om de cellen, gelegen in de diepere lagen van de huid, een nieuwe boost te geven. Naarmate de huid veroudert, wordt deze laag steeds dunner. De eens dikke en veerkrachtige huid stort als het ware in.
De Renew lijn van Ikari bevat plantaardige stamcellen die:
de natuurlijke stamcellen in de menselijke huid activeren en beschermen
de aanmaak van nieuw collageen type 1 en type 3 stimuleren
vernieuwend werken
de gevoelige of geïrriteerde huid kalmeren
de natuurlijke balans van de huid herstellen
de huidcellen krachtig beschermen en stimuleren
de levensduur van de natuurlijke stamcellen in de huid verlengen
de gevolgen van stress en vervuiling bestrijden, door hun detoxwerking en hun antioxiderende kracht,
de huid versterken.
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De plantaardige stamcellen, die in de RENEW lijn worden gebruikt, zijn een soort oercellen, die de cellen in het
lichaam aansporen om hun werk goed te doen. Hun belangrijkste taak: celvernieuwing, waardoor alle organen
optimaal kunnen blijven functioneren. Het gebruik van stamcellen is een belangrijk wapen in de strijd tegen huidveroudering.
De actieve bestanddelen die IKARI heeft geselecteerd voor de RENEW lijn zorgen ervoor dat de stamcellen zo optimaal
mogelijk functioneren. Door ze te beschermen voorkom je veroudering. Bovendien zijn ze ook in staat schade uit het verleden
te herstellen (DNA repair).
Het resultaat is een jongere huid met minder rimpels, meer stevigheid, een egale tint en een helderheid zoals tevoren.
Als je wilt ervaren wat een behandeling Ikari voor je kan betekenen, boek dan een
Kennismakingsbehandeling met het Zwitserse merk Ikari en een huidscan van € 45 voor € 35
We geven je informatie over de producten van Ikari en een persoonlijk advies voor jouw huid op maat.
Kuur met Ikari: 5 behandelingen in 5 weken met de Collageen Booster
Gezichtsbehandeling Ikari met Photonlaser
Gezichtsbehandeling Ikari
Decolletébehandeling Ikari met microneedlen

€ 199
€ 125
€ 45
€ 95

Skin Rebirth huidverjongingsprogramma
Skin Rebirth Programma van Oolaboo.
Bereid je huid voor op huidverjongende behandelingen.
De Skin Rebirth producten zijn Cosmeceuticals, dit zijn hoogwaardige producten met geavanceerde actieve ingrediënten,
gebaseerd op cellulaire huidverbetering in zowel de opperhuid, alsook in de lederhuid (diepere huidlaag), daar waar juist alle
huidverouderingsprocessen plaatsvinden.
Deze producten richten zich vooral op het remmen van de natuurlijke huidveroudering en pakken problemen, zoals energieverlies, verminderde functie van de huidcellen en een verminderende kwaliteit van het bindweefsel, bij de bron aan.
Deze producten voor thuis verbeteren je huid aanzienlijk en behouden het effect van de huidverjongende behandelingen
in onze salon.
De Skin Rebirth Ceremony is een behandeling die de huid weer volledig aan het werk zet.
Wil je een langdurig resultaat, dan boek je een Skin Rebirth Boost Kuur, vergelijk het met de sportschool.
Een Skin Rebirth Boost Kuur zorgt ervoor, dat je binnen 6 weken je huid op een hoger niveau hebt gebracht.
Je hebt je huidconditie enorm verbetert en je bent nu klaar voor de verjongende behandelingen bij Dorette.
Een Skin Rebirth kuur bestaat uit 8 behandelingen: 2x75 minuten behandeling en 6x30 minuten behandelingen.
Alleen te boeken, als je de Skin Rebirth Kit voor thuis gebruikt.
Tarieven Skin Rebirth Programma
Skin Rebirth kuur inclusief Skin Rebirth Kit à € 310
Skin Rebirth Kit met toilettas: 15 % korting (van € 345)
Skin Rebirth behandeling 75 min

€ 599
€ 315
€ 85
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2061CA Bloemendaal
023-525 2602
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