Menu à la Carte Dorette salon de beauté
Huidverzorging, Huidproblemen
Huidverzorging
Kennismakingsbehandeling Huidverzorging
Wil je een moment voor jezelf, heerlijk ontspannen, maar er ook gezond en natuurlijk uit blijven zien?
Voorkomen is beter dan genezen…………………….
Heb jij een prachtige huid met weinig problemen, maar wil je huidproblemen preventief voorkomen óf wil je de natuur haar
gang laten gaan, een ontspannende gezichtsbehandeling ervaren en eens gewoon lekker verwend worden?
De leuke bijkomstigheid van alle huidverzorgende behandelingen bij Dorette is: we verbeteren je huid al met één
behandeling op een natuurlijke manier.
Bij Dorette salon de beauté ben je in goede handen!
De natuurlijke huidverzorgende behandelingen bij Dorette zijn gericht op het verbeteren van de huidconditie, maar ook op
pure ontspanning! Na de ontspannende huidverzorgende behandelingen zie je er gezond en natuurlijk uit, hoe oud je ook
bent. 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.
Ben je ook benieuwd wat Dorette voor jouw huid kan doen?
Boek dan een kennismakingsbehandeling. Tijdens deze heerlijke ontspannende behandeling krijgen wij een goed beeld over
de conditie van je huid. We geven je een huid- en productadvies voor de juiste thuisverzorging op maat en gaan samen met
jou werken aan jouw gewenste resultaat. Boek vandaag nog een kennismakingsbehandeling voor € 49,50 i.p.v. € 67,50
Bij Dorette zetten we je huid weer zelf aan het werk!
Dorette en haar team behandelen uitsluitend met cosmeceuticals, die voldoen aan de strengste eisen. Wij werken niet met
cosmetica op basis van minerale oliën. Ze maken je huid lui. Cosmeceuticals zetten je huid weer zelf aan het werk met als
resultaat een frisse gezonde natuurlijke uitstraling!
Huidverzorgende gezichtsbehandelingen à la Dorette
Zijn gericht op verbeteren van de huidconditie, maar ook op pure ontspanning.
Dorette’s Beautyflash 30 min. € 37,50
Een beauty flash behandeling voor een snelle oppepper van de huid.
Ideaal voor de man of vrouw met weinig tijd.
Dorette’s Boost Facial 60 min. € 67,50
Een behandeling waarin wij complete zorg dragen voor uw huid en terwijl je heerlijk ontspant zorgt deze boost-behandeling
op basis van antioxidanten en vitamines ervoor dat je huid weer optimaal gehydrateerd en gevoed wordt.
Dorette’s Specials:
Guasha Ceremony 60 min. € 70,Een speciale ontspannende behandeling voor het gezicht. Deze zachte maar toch intensieve massage heeft als doel om de
energiedoorstroming, de doorbloeding en de lymfe-circulatie in het gezicht te verbeteren.
Oolaboo
Wij behandelen met het unieke merk Oolaboo van eigen bodem, met fijne natuurlijke ingrediënten en gericht op resultaat.
De huidverbeterende producten zijn samengesteld met bio-actieve werkstoffen in hoge concentraties.
Tevens is er een geheel parfumvrije lijn, zodat ook de meest gevoelige huidcondities effectief behandeld kunnen worden.
Oolaboo is 100% vrij van: Parabenen, minerale oliën, siliconen en sulfaten.
Pure ontspanning en verwennerij
Een behandeling van Oolaboo gebeurt volgens de Chinese filosofie; onze huid is een netwerk van energiebanen, daarom
baseert Oolaboo de behandelingen op de vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water.
Want echte schoonheid ontstaat pas als lichaam en geest in balans zijn.
Een zalige ontspannende behandeling!
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Huidproblemen
Heb jij een huidprobleem? Dorette lost het voor je op.
Bij Dorette salon de beauté boeken we goede resultaten op het gebied van huidproblemen, zoals een droge gevoelige huid,
rode vlekken, allergische huid, eczeem, rokershuid, acne, couperose en rosacea.
Ervaar je rimpels, fijne lijntjes, verslapte huid en pigmentvlekken als een huidprobleem. Dit zijn vooral ook huidverouderingssymptomen. Kijk dan bij de huidverjongende behandelingen, hoe we die aanpakken.
Dorette Salon de Beauté heeft een holistisch aanpak om de huid te verbeteren of te verjongen waarbij ook gewerkt wordt
aan de vitaliteit.
Dorette is gespecialiseerd in huidverjonging-en huidverbetering en heeft als doel: een structurele, duurzame verbetering van
de huid. ”Als orthomoleculair huidspecialiste, weet ik, dat de oorzaak van veel huidproblemen van binnenuit komt.
Als bijvoorbeeld de vetzuurbalans niet in evenwicht is of als de darmen niet goed functioneren ontstaan er huidproblemen,
die met o.a. speciale suppletie verholpen kunnen worden. Door onze holistische aanpak werken we niet aan symptoombestrijding maar aan duurzame huidverbetering waarbij we de huid activeren om zelf weer aan de slag te gaan. Alles hangt
immers met elkaar samen en daarom werken we vaak eerst van binnenuit met speciale suppletie om al je cellen optimaal te
laten functioneren. Daarna kunnen we de huid van buitenaf behandelen met innovatieve apparatuur en krachtige resultaatgerichte cosmetica om duurzame resultaten te behalen.”
“De huid wordt weerbaarder en sterker, huidproblemen verminderen en de huid ziet er weer gezonder en vitaler uit.
Verbetering van huidproblemen bereiken we door: een op maat gemaakt behandelplan à la Carte met innovatieve behandelingen. Samen met de hoogwaardige voedingssupplementen van Eqology zien we een spectaculaire huidverbetering van
binnenuit. Een goede samenwerking met jou, daar kiezen wij voor, want alleen door óók thuis de huid goed te verzorgen
met de juiste producten, geschikt voor jouw huidprobleem is er een optimaal resultaat te bereiken.
Ben je ook benieuwd wat Dorette voor jouw huid kan doen?
Boek dan een kennismakingsbehandeling.
Tijdens deze behandeling krijgen wij een goed beeld van je huid en bespreken we, hoe we samen je huidprobleem kunnen
oplossen. Vervolgens geven wij een goed onderbouwd à la carte behandel –en productadvies over de diverse behandel
methodes in de salon en welk resultaat je kan verwachten; denk bijvoorbeeld aan de Collageen Booster voor meer energie
in je huid, kalmerende behandelingen met de juiste producten voor jouw huidconditie op dit moment of een hydraterende
behandeling met de HydraFacial om je huid weer gezond te maken.
Boek vandaag nog een kennismakingsbehandeling van voor € 49,50 i.p.v. € 67,50
Dorette’s Boost Facial 60 min. € 67,50
Een behandeling, waarin wij complete zorg dragen voor je huid en terwijl je heerlijk ontspant zorgt deze boost-behandeling
op basis van antioxidanten en vitamines ervoor dat je huid weer optimaal gehydrateerd en gevoed wordt.
Je wordt behandeld met de Oolaboo’s geheel parfumvrije lijn, zodat ook de meest gevoelige huiden effectief
behandeld kunnen worden. Oolaboo is 100% vrij van: Parabenen, minerale oliën, siliconen en sulfaten.
Geschikt voor een allergische huid, die niets meer kan verdragen, geen weerstand meer heeft en open staat, eczeem,
couperose, rosacea, rode vlekken etc.

HydraFacial: Een weerbare sterke huid in 30 minuten
Deze behandeling wordt uitgevoerd met de allernieuwste apparatuur van HydraFacial, 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 geeft een direct resultaat en binnen 3 kwartier sta je weer buiten met een mooie
gezonde stralende huid.
Wat doet de HydraFacial Tower 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. Met de
innovatieve Vortex-Fusing techniek sluist de Tower effectieve antioxidanten, groeifactoren, hyaluronzuur en peptiden in de
dermis. HydraFacial detoxed en stimuleert je huid tot in de diepere lagen.
Wat voor een resultaat kan je verwachten met deze behandeling voor jouw huidprobleem?
Met de HydraFacial Tower kunnen we ieder huidprobleem aanpakken.
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Voor welk probleem is de HydraFacial MD® behandeling geschikt?
• Vermoeide en vale huid
• Droge en gevoelige huid
• Vette en onzuivere huid
• Acné en acné littekens
• Grove poriën, mee en rokershuid
• Couperose en rosacea
• Hyperpigmentatie en de zonbeschadigde huid
• Fijne lijntjes en rimpels
• Huidverslapping
•Tekenen van huidveroudering
Deze niet chirurgische veilige behandeling geeft gegarandeerd resultaat en voelt zeer comfortabel aan en heeft geen herstelperiode nodig, je kan meteen door naar je werk. Je kunt deze behandeling iedere week uitvoeren om zo snel mogelijk van je
huidprobleem af te komen óf kiezen voor een kuur van 3 tot 6 behandelingen, zodat je op een natuurlijke en veilige wijze een
structurele en duurzame huidverbetering kan bereiken. Voor een sterke gezonde weerbare huid is één keer per maand
een uitstekende keuze.
Maak kennis met de revolutionaire HydraFacial én los je huidprobleem op.
van € 110 nu voor € 85

Tarieven
HydraFacial de Luxe Dermabuilder, Britenol® en lymphedrainage
HydraFacial Dermabuilder voor collageenaanmaak
HydraFacial Glycol fruitzuurpeeling
HydraFacial Britenol® voor pigmentvervaging
HydraFacial Basic voor optimale hydratatie
HydraFacial Kennismakingsbehandeling
HydraFacial lymphedrainage upgrade
HydraFacial Decolleté
Collageen Booster na behandeling HydraFacial voor extra energie

€ 175
€ 145
€ 125
€ 125
€ 110
€ 85
€ 30
€ 30
€ 30

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 is 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.
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Aanbieding: Een serie van 5 behandelingen binnen 4 weken nu van € 199
Een kleine kuur van 5 behandelingen binnen 4 weken is aan te raden. Je kan met een kuur ook een winterdip vermijden.
Het leuke is dat je tijdens “het Boosteren” je huid niet alleen aanzienlijk verbetert, maar dat je ook een heerlijk moment voor
jezelf hebt: het gevoel even weer op vakantie te zijn op je favoriete strand. Hoe fijn is dat!
Een kuur pept je huid enorm op en deze wordt weerbaar om de koude maanden te trotseren.
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 2 in de week, 3 x 1
Collageen Boosterbehandeling
Kennismakingsbehandeling
Gecombineerd met huidverbeterende behandelingen
HydraFacial Basic met Booster
Bindweefselmassage met Booster

€ 350
€ 199
€ 47,50
€ 37,50
€ 30
€ 145
€ 120

Heb je een huidprobleem, maar weet je niet welke behandeling voor jou de juiste is?
We hebben hieronder de meest voorkomende huidproblemen neergezet.
Weet je het nog niet of staat jouw huidprobleem er niet bij, boek dan de Kennismakingsbehandeling voor € 49,50 i.p.v. € 67,50.
Droge gevoelige vochtarme huid
Heb je een gevoelige vlekkerige huid, voelt je huid droog en trekkerig aan en wil je dit verbeteren?
Boek een HydraFacial behandeling of een Oolaboo of Ikari behandeling
Lusteloze vermoeide huid
Wil je je huid weer energiek en vitaal eruit laten zien?
Bij het ouder worden krijgt de huid minder energie. De huidconditie neemt af en je huid raakt uit balans. Je ziet een vermoeide
vale huid, die niet meer glanst en geen energie meer heeft om zich te vernieuwen.
Boek een HydraFacial behandeling in combi met de Collageen Booster of een Evenswiss behandeling
Allergische huid
Bij Dorette zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van de allergische huid.
Denk je dat je allergisch bent voor cosmetica?
Nooit meer een verkeerd product gebruiken!
Boek een Oolaboo kennismakingsbehandeling en neem al je huidverzorgingsproducten mee.
Pigmentvlekken en/of ouderdomsvlekken
Heb je last van pigmentatie- of ouderdomsvlekken in het gezicht en wil je daar vanaf?
Pigmentvlekken vergen tijd om te behandelen. Er zijn verschillende soorten pigmentvlekken, sommige verdwijnen snel,
anderen hebben een heftigere aanpak nodig.
Met de juiste ondersteunende behandelingen, bescherming van de pigmentcellen van binnenuit én een goede thuis
verzorging zullen je pigmentvlekken enorm vervagen.
Boek een HydraFacial behandeling in combi met de Collageen Booster of een Evenswiss behandeling
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Grove poriën
Grove poriën worden vaak als zeer storend ervaren !
Grotere poriën langs de neus is vaak een gebrek aan elasticiteit.
Dorette heeft verschillende behandelmethodes om poriën te vervagen.
Boek een HydraFacial behandeling met een elastine behandeling
Acné
Heb je last van acné en wil je weten hoe je er vanaf kan komen?
Dorette heeft verschillende methodes om acne effectief te behandelen. Vooral van binnenuit en met goede voeding
Zowel voor de jeugd als voor acne op oudere leeftijd boeken we zeer goede resultaten.
Boek een een HydraFacial behandeling met de Collageen Booster blauw licht behandeling of een Oolaboo behandeling.
Couperose
Heb je last van Couperose en wil je je roodheid verminderen?
Boek een een HydraFacial behandeling met de collageen Booster behandeling of een Oolaboo behandeling.
Rosacea
Heb je Rosacea en wil je een goed advies om je klachten te verminderen?
Rosacea is een veel voorkomende chronische huidaandoening in het gezicht. Het meest opvallende is de felrode kleur van de
wangen en de neus, vaak in de vorm van een vlinder. Rosacea is een hardnekkige aandoening. Door onze ervaring herkennen
wij Rosacea en voorkomen we verergering van de klachten door vooral van binnenuit het probleem aan te pakken.
Boek vandaag nog een kennismakingsbehandeling.
Wil je werken aan huidveroudering, huidverslapping, fijne lijntjes of rimpels, of je oogcontour voor een wakkere blik?
Bekijk dan ons aanbod bij de Tarievenlijst voor huidverjonging.

