HET GEHEIM VAN DE EEUWIGE JEUGD
Gezichts- en halsbehandeling met Larens cosmecauticals, op basis
van biopeptide-complex, een samenstelling van viscollageen peptiden en water Nutrivi Collageen, silicum en vitamine C (herstelt, voedt
en verfrist). Een sterk hydraterende, liftende en antirimpelbehandeling. De behandeling maakt gebruik van 9 producten van de Larens
Professional Line, cavitatie peeling, sonoforese.
Direct gevoel van facelift
Verjongingseffect
Vervaging rimpels en voorkoming van vorming van de nieuwe
Maakt de huid veerkrachtig en zichtbaar verjongd
Zichtbare verbetering gezichtsvorm
Aanvulling van werkzame voedingsstoffen
Stimulatie van collageenproductie in het lichaam
Hydratatie

TARIEVEN
Magniﬁco II Premium
(cavitatie, vacuum, liposuctie, radiofrequentie)
Buik, per behandeling
8 behandelingen 10% reductie
Dijen & billen, per behandeling
8 behandelingen 10% reductie

€ 75
€ 540
€ 95
€ 684

Lipolaser 3D
Buik, per behandeling
6 behandelingen 10% reductie
Dijen, per behandeling

€ 50
€ 270
€ 50

Abyss Thermo Active Anti-celluliete
Buik, per behandeling
Dijen & billen, per behandeling

€ 45
€ 60

Lymfe Drainage
per 30 minuten

€ 30

LipoLab Lipolysis injecties
10 ml
15 ml
20 ml

€ 80
€ 110
€ 140

KOBIDO niet- chirurgische facelift, drainage,
stimulering van lumfestelsel.
Japans ritueel van diepe gezichtmassage.
per behandeling
10 behandelingen 10% reductie

€ 65
€ 585

Klassieke rug- en nek massage
35 minuten

€ 35

Wish Pro Magnetische Infusie
Gezicht, hals en decollete met active capsule
€ 70
Gezicht, hals en decollete met active & peeling capsule € 90

Openingstijden
Maandag:
17:30 - 20:00
Dinsdag:
17:30 - 20:00
Woensdag: 17:30 - 20:00
Donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag:
09:00 - 21:00
Zaterdag:
09:00 - 15:00
Zondag:
gesloten

T 06 49 84 43 11
E info@alekskin.nl
Kieftsbeeklaan 1
7607 TA Almelo

www.alekskin.nl

BEHANDELINGEN

MAGNIFICO II PREMIUM

LYMFE DRAINAGE

LIPOLASER XANTE

THERMO ACTIVE ANTI-CELLULIET

KOBIDO massage

Een nieuwe standaard voor lichaamsvormbehandelingen! Toegekend
in de Inspirations of the Year 2019 in de categorie lichaams- en
gezichtsapparatuur en Laureaat van de LNE 2020 innovatiewedstrijd. De meest effectieve cavitatie vacuüm liposuctie op de markt,
gecombineerd met radiofrequentie in één apparaat die zorgt voor
omvangreductie, vermindering van cellulite en het is een zeer
effectieve behandeling voor lichaamsvorming, bewezen door vijf jaar
lange testen.

Pressotherapie is een uitstekende behandeling die de effecten van
anticellulitisbehandelingen en afslanktherapie versterkt. Dankzij de
druk die wordt uitgeoefend op de weefsels is het mogelijk om een
effectieve drainage uit te voeren wat helpt om gebroken vetweefsels
en andere schadelijke metabolisme af te breken. Pressotherapie verbetert de bloed- en lymfecirculatie waardoor de zuivering en voeding
van het lichaam wordt verbeterd. De behandeling is bestemt voor:

Lipolaser Xante is een innovatief en modern apparaat en de behandeling zorgt voor een effectieve reductie van vetweefsel. Door
gebruik te maken van de Lipolaser op het lichaam kunnen wij op
een gemakkelijke manier ons silhouet slanker maken en ongewenst
cellulite gladstrijken. Lipolaser breekt de triglyceriden in vetweefsel
in twee verbindingen af; in vrije vetzuren en in glycerol. Eenmaal
afgebroken komen deze moleculen in het lymfestelsel terecht.
Hierna worden de moleculen in het lymfestelsel gemetaboliseerd
en vervolgens op een natuurlijke manier uitgescheiden. Dit gebeurt
zonder dat het lichaam wordt belast, niet zoals bij (bijv.) chirurgische
liposuctie.

De behandeling is gebaseerd op een thermo actieve werking. Dit
betekent dat de lichaamstemperatuur wordt verhoogt, waarbij de
toegepaste actieve ingrediënten (inclusief spongilla) diep in de huid
doordringen. De preparaten zijn alleen gebaseerd op natuurlijke
ingrediënten. De behandeling is daarom niet alleen effectief, maar ook
volkomen veilig.

De effecten van de KOBIDO massage zijn direct zichtbaar en dat al
na de eerste behandeling. In het geval van een jongere huid zal het
de vorming van de eerste rimpels voorkomen, terwijl in het geval van
een rijpere huid de contouren van het gezicht worden gemodelleerd
en zal het de productie van natuurlijke ingrediënten stimuleren.

Het effect is de vermindering van ongewenste symptomen in
zeer korte tijd, zoals cellulitis en vetweefsel. En dat maar met één
behandeling per week! De behandeling verminderd zelfs 2e graads
cellulite, overtollig onderhuids vet en verstevigt het lichaam:
-

Het stimuleert lymfedrainage en de doorbloeding
Het verhoogt de activiteit van ﬁbroblasten
Het verwijdert verklevingen in vetweefsel
Het zorgt voor verbreding van de bloedvaten
Het verhoogt de diepte van de RF-stroom en het licht

De werking van infrarood en radiogolven versterken het effect van
de behandeling:
- Het verhoogt de zuurstofvoorziening en regeneratie van de huid
- Het versnelt lipolyse en het verbranden van vetzuren
- Het verstevigt de huid
Magniﬁco is een therapie die de drie energiebronnen tegelijk gebruikt. Hun interactie zorgt voor lokale circulatie in het vetweefsel
(combinatie van druk en de effecten van verwarming met licht en
stroom) en een verhoging van metabolisme (exponentiële toename
van de snelheid van chemische reacties bij toenemende temperatuur). Daarnaast neemt de moleculaire diffusie in het weefsel toe en
wordt lokaal transport van stoffen verhoogt.
Voor een goed resultaat bestaat deze behandeling uit minimaal
6 sessies, een optimaal resultaat wordt behaald na 8 sessies. Het
lichaam ‘werkt’ nog gedurende een aantal maanden na de laatste
behandeling door.

- lymfedrainage
- activering van de bloedsomloop
- ondersteuning van de eliminatie van cellulitis, door de versnelde
verwijdering van gifstoffen en vetten
- spierstimulatie en bloedcirculatie
- het normaliseren van het lymfestelsel
- bestrijden van obesitas en huidlaxiteit
- eliminatie van oedeem
- vermindering van spataderen
- stimulatie van inefﬁciënte bloedsomloop
CORPORA Pressotherapie verdiept de resultaten van CAVITATIELIPOSUCTIE, door de diepe lymfedrainage. Ook helpt het bij het
verwijderen van vet en gifstoffen uit het lichaam. De drainage hoort
voor- en na de liposuctie uitgevoerd te worden. Pressotherapie
brengt verschillende en aantoonbare voordelen met zich mee, zowel
esthetisch als klinisch.

Voordelen van de Lipolaser Xante behandeling zijn:
- Het vetweefsel wordt geëlimineerd. Soms wordt het vetweefsel
verplaatst naar een andere plaats in het lichaam
- Het metabolisme in het lichaam wordt gestimuleerd
- Het lichaam wordt gemodelleerd en de onnodige cellulite wordt
verminderd
- Het is een niet- invasieve ingreep, hierdoor kan het op elk deel
van het lichaam gebruikt worden
- Het is een (aangename) warme en ontspannende behandeling
De behandeling kan op elk moment van het jaar worden uitgevoerd,
zelfs in de zomer! De effecten na de behandeling zijn direct zichtbaar. De effecten nemen toe en worden permanent na de opeenvolgende reeks behandelingen. Het wordt aanbevolen om ongeveer
8 behandelingen uit te voeren over een periode van 4 weken (1 tot
maximaal 2 behandelingen per week), maar we passen gezamenlijk
het aantal behandelingen individueel toe. De behandeling geeft snelle resultaten die na de eerste behandeling direct al zichtbaar zijn.
Tegelijkertijd is het na het gebruik van de behandeling de moeite
waard om de effecten van de behandeling te versterken door; veel
water te drinken, een dieet te volgen met een minimale hoeveelheid
vet en zout en het niveau van dagelijkse lichamelijke activiteiten te
verhogen.

Het effect is zichtbaar na de eerste behandeling. Bij grote vetophopingen kunnen we in één behandeling tot wel 5cm vet kwijtraken!
De huid wordt een stuk gladder. Wat nog leuker aan deze behandeling
is, is dat je het effect op het laatste moment kunt verrichten. Gaat u
op vakantie of heeft u een belangrijke gebeurtenis? Geen probleem!
De behandeling kan twee keer per week worden uitgevoerd. Gaat u
over twee weken op vakantie en bent u niet tevreden met uw lichaam?
We gaan het zeker halen!
De thermo actieve-anticellulitebehandeling is geschikt voor:
- Cellulite fase 1 en 2
- Plaatselijke vetafzetting
- Verbetering van de stevigheid van de huid
- De uitlijning van de huidstructuur
- Het verhogen van de juiste huidskleur en elasticiteit
Wij starten de behandeling met het peelen van geselecteerde delen van
het lichaam. Er wordt een gespecialiseerde gel aangebracht die de lymfe stimuleert. Dit wordt gedaan totdat de huid rood wordt Daarna wordt
er een ampul aangebracht met actieve ingrediënten die de stofwisseling
versnellen. De volgende stap is een thermisch masker, die heeft als doel
om de lichaamstemperatuur aanzienlijk te verhogen. Door de verhoging van de temperatuur breiden de bloedvaten zich uit. Dit maakt de
verspreiding van actieve stoffen uit de ampullen makkelijker. De actieve
stoffen helpen bij het verwijderen van Hydro- lymfoedeem, maar ook
met het ontgiften van ongewenste afzettingen uit het lichaam.
De volgende stap is om het lichaam te wikkelen met een folie waarmee
u de lichaamstemperatuur op peil kunt houden en de werking van
actieve stoffen kunt verlengen. U kunt de salon verlaten en naar huis
gaan. Voor het comfort wordt het dragen van losse kleding aangeraden (bij voorkeur een trainingspak). Na ongeveer 3 uur kan de folie
worden verwijderd en kunt u de bijgeleverde olie intensief inmasseren.

De KOBIDO massage is een unieke vorm van massagekunst dat “de
oude weg naar schoonheid” betekent. Dit ritueel wordt gevolgd met
strikte regels. De meeste methoden voor gezichtsmassages werken
op het oppervlak van het gezicht. KOBIDO werkt door de complexiteit en intensiviteit van technieken aan de diepere lagen van onze
huid en spieren.Dit is technisch de meest geavanceerde vorm van
gezichtsmassage in Japan. KOBIDO onderscheidt zich door de grootste complexiteit van de handmatige technieken die gebruikt worden.
De massagesessie begint met soepele en delicate bewegingen, die
erop zijn gericht u te laten ontspannen. De kenmerken van de KOBIDO massagetechniek zijn een diepe ontspanning, lymfedrainage,
facelift en acupressuur. Alle technieken zijn consequent uitgevoerd.
De KOBIDO massage is geschikt voor:
- Mensen met migraine.
- Mensen met ‘’zware ogen’’.
- Mensen die aan bruxisme lijden. Het vermindert de spanning
in de kaak.
- Mensen die een totaal ontspannende massage willen
ondervinden in combinatie met een spectaculair facelift effect.
De verwachte effecten van de massage zijn:
- De spierspanning wordt vermindert, waardoor de mimische
rimpels worden beperkt.
- De veroudering van de huid wordt voorkomen of vermindert.
- Uw gezicht krijgt een jongere uitstraling. Dit komt, doordat er
aan de spierstructuur wordt gewerkt.
- Het stimuleert het cellulaire metabolisme, wat zal bijdragen aan
een snellere regeneratie van de huid.
- De huid wordt gereinigd, waardoor er een natuurlijke glans
wordt toegevoegd.
- De productie van colageen en elastine wordt gestimuleerd.
- Overmatige spanning ronde de nek, het decolleté en het gezicht
wordt verminderd.

De gezondheidseffecten van de KOBIDO massage zijn:
- De energiebalans van het hele lichaam wordt gereguleerd.
- Het bestrijdt de stress.
- Het zorgt voor volledige ontspanning en rust.
- Hoofdpijn wordt verzacht.
- Problemen met het spijsverteringsstelsel worden verminderd.
- Verbetering van het gezichtsvermogen.
Contra indicaties voor de massage zijn:
- Ontsteking van de huid
- Ontsteking van het lichaam ( koorts)
- Vasculaire huid
- Etterende aandoening (tandextractie)
- Rosacea in de verergeringsfase
- Tumor(en)
Er wordt een reeks van 10 behandelingen aanbevolen.

