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Reinigen is heel
belangrijk

Goed reinigen doe je door een kleine

hoeveelheid milk, zo groot als een

borrelnoot in je handpalm te doen. Doe

je andere hand erop en breng de lait

met 2 handen aan op je gezicht en hals

met ronddraaiende bewegingen. Met

een schone was-hand/kompresdoek

verwijder je de lait. Zo nodig herhalen.

TIP heb je nog veel lippenstift op of

zware oogmake up? Pak dan een nat

watje met een beetje milk en verwijder

daarmee eerst de meeste make up.

Deze Lotion is een fontein van schoonheid.

Door zijn verkwikkende en verfrissende

nevel. Het heeft een dilicate geur, verzacht

de door de zon verbrande huid en helpt

tegen insektenbeten. Zelfs schrale

babybilltjes kun je ermee verzachten en

genezen. Het geeft de huid op elk moment

van de dag een boost. Natuurlijk bevat

deze lotion geen alcohol.

Tip van Gradie 

Houd de fles een stukje van je gezicht en

spray 1x rechts en 1x links van je gezicht. 

De lotion fungeert als een transporter voor

je crème en zorgt ervoor dat de serum en

crème beter de huid in gaan.
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2.Lotion

1.lait



Wanneer jouw huid de juiste PH waarde heeft, is hij beter beschermt tegen de invloeden van

buitenaf. 

De crème/masker die we hiervoor gebruiken heeft een hoge dosering aan vitamine C en

hyaluronzuur.

Ook bevat het ingrediënten die de huid stimuleren, verstevigen, verzachten en beter laten

genezen. Het heeft zelfs een anti oxidante werking. 

Het is DE S.O.S. crème voor in huis

Ook heel goed te gebruiken na het scheren, wondjes of een muggenbeet.

Tip van Gradie...

Wanneer jou huid erg droog en trekkerig aanvoelt, dat kan in de zomer als zowel in de

winter. Gebruik hem dan om de dag of zelfs iedere dag. het voelt alsof je aan je huid een

glas water geeft. 

Nadat jij je huid goed gereinigd hebt met de milk en de

lotion. Breng je deze crème aan als een dikke laag (denk

aan een masker). Je laat het ongeveer 8 tot 10 minuutjes

zitten. 

Tip van Gradie...

Als je weinig tijd hebt, of je wilt er vandaag niet zo  lang

mee bezig zijn. Kun je ook de crème opbrengen en je

ondertussen douchen, aankleden of gewoon een beetje

rommelen.

Als de tijd voorbij is, mag het eraf. 

DIT MOET MET EEN PH LOTION. Je neem een watje, breng

daar de lotion op aan en wrijf met het watje de crème van

je gezicht. Herhaal dit net zo lang totdat alles eraf is.

Indien nodig gebruik je Natuurlijk meerdere watjes. 

 

Zorg voor een goede bescherming
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Hoe deze crème werkt!

Dit kun je als het nodig is
om de dag herhalen!



Peeling is
essentieel om
de huidcellen
te blijven
stimuleren.
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Daarom is het belangrijk om

iedere drie/vier weken een

peeling te doen die dieper

gaat dan alleen maar het

bovenste laagje van je huid.



Aqua Home
Therapy
Aqua home thearapy heeft actieve

ingrediënten.

Zoals: Vitmine C, hyaluronzuur,

glycolzuur, melkzuur, salicylzuur een

ontstekingremmend extract en is een

anti-oxidant. Het stimuleert de aanmaak

van nieuwe cellen bv.collageen.
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Wat doet deze exclusieve 
Salonervaring voor je huid!

Door zijn actieve ingrediënten gaat het

dieper in de huid dan bv. een scrub. 

Het stimuleert de celdeling door zijn diepe

peelende werking en hydrateert de huid

intens door de hyaluronzuur.

Kortom!
Het plaatje hiernaast is je huid. Deze

peeling werkt in de bovenste huidagen. Het

doel is om de dode huidcellen weg te halen.

Het resultaat!
Je huid is glad, zacht en soepel en heeft

weer een mooie glans.

 

Als een kuur!

Wanneer jouw huid een oppeper nodig

heeft. kun je de peeling iedere week als een

keertje doen. Dit doe je dan 4 weken lang.



Voeding na de peeling!
  Voeding ieder morgen! 
Voeding iedere avond! 
 Voeding voor je huid is

Echt heel belangrijk!
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Welke crème heb jij nodig?

Welke huidtype denk je dat jij hebt?

vochtarme huid

   droge huid

vette huid

gevoelige huid

oudere huid

verslapte huid

Jonge huid

acne huid

 

Maar welke
voeding

"Crème" zou jou
huid nu lekker

vinden?

Je kunt me even bellen. 

Of je komt naar de salon,.

Of we kunnen video bellen zodat ik je huid even kan zien.

Iedere huid is anders ook die van jou.
Ik wil je graag adviseren als je het zelf niet precies weet.
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Maskers
Er zijn heel veel verschillende soorten maskers.

Ik zal er een paar bespreken.

We beginnen met het                           kleimasker. 

Dit soort maskers zorgen voor een perfecte reiniging van je huid.

Als je een onzuivere huid hebt, bij bijvoorbeeld acne dan is dit masker erg geschikt. 

Vaak wordt de fout gemaakt om dit masker op de huid aan te brengen dan lekker 15

minuten wachten. Het masker is er nu heel moeilijk af te krijgen en je huid voelt droog en

trekkerig aan. Dat is natuurlijk helemaal niet goed, je huid droogt nu juist helemaal uit.

Dit kunnen we heel logisch verklaren, 

Klei wil water en nu haalt hij al het water uit je huid.

Door een vochtige kompresdoek over je gezicht te leggen is dit probleem opgelost.

Crèmemasker.

Een crèmemasker werkt verzorgend en geeft de huid voeding.

Ook hier heb je verschillende soorten in met ieder zijn eigen werking.

Er zijn ook crèmemaskers die je kunt gebruiken als een nachtcrème die kun je de hele

nacht laten zitten.

Dit is heel fijn als je jezelf niet de tijd voor een masker gunt. 

Tip van Gradie.

Als je ons hydraterende crèmemasker gebruikt. Dan kun je wanneer je een erge droge

trekkerige huid hebt, het gerust een paar keer in de week als nachtcrème gebruiken. Je

huid zal je dankbaar zijn. Het ziet er veel voller en stralende uit.

Vliesmasker.

Dit soort maskers gebruiken we meer in de salon.

We leggen dan een vlies met bv. pure collageen over het gezicht en besprenkelen dit met

een speciale lotion. De werkstoffen worden dan goed door de huid opgenomen.

Alginaatmasker. 

De naam zegt het al, dit masker bevat algen en volop andere werkstoffen.

Het wordt als een papje op je huid aangebracht en na 15 minuten kun je het als een latex

masker in zijn geheel verwijderen.

Carboxy masker.

Dit zuurstofmasker werkt heel intensief. We beginnen met een dikke laag gel. Daarna gaat

er een vlies overheen. Je voelt het masker prikkelen, je hoort het zelfs bubbelen.

Dit masker is erg intens en geeft jou een enorme boost.
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Wat is een serum?

Wat is een Complex?

Hier hebben we het PB Serum 

Een serum heeft de eigenschap dat het een kleinere

molucuul bevat, Hierdoor dringt het makkelijker in de

huid en kan het zijn voedingstoffen dieper in de huid

afgeven.

Het is enkel alleen voor de voeding het beschermt je

huid niet tegen invloeden van buitenaf. Daarom moet er

altijd een crème overheen. Tijdens de nacht kun je wel

alleen het serum gebruiken.

Op het moment mijn favoriet!

Het zijn gevriesdroogde enzymen.

Wanneer je het mengt met een speciale vloeistof gaat

de werking pas in.

Dit enzym herkent een specifiek probleem en gaat

hiermee tot wel 48 uur mee aan de slag om het

probleem op te lossen. Dit kan bij bijvoorbeeld bij acne,

pigment, rimpeltjes noem het maar op.

Ook is deze serum voor jou thuis toegankelijk wanneer je

een feestje in het vooruitzicht hebt en je wil er stralend

uitzien, dan zijn deze enzymen als een kuur heel mooi! 

 

De één noemt het een serum en de ander een

complex.

Het komt in principe allemaal op hetzelfde neer.

De serum breng je nadat je jouw huid goed

gereinigd hebt, met een paar druppels aan op je

gezicht en hals. Verdeel/masseer dit goed in je

huid. Niet te lang hoor. 

Als je huid het opgenomen heeft is het goed.
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Waarom een crème?

Wat doet een dagcrème

Wat doet een nachtcrème

Een crème geeft je huid verzorging, voeding én

bescherming. 

Het is heel belangrijk om de juiste crème voor jouw huid

te hebben.

Een vette huid kun je door een crème weer normaal

krijgen. Wanneer je grote poriën hebt kunnen deze weer

kleiner worden, een verslapte huid wordt steviger, enz.

Een dagcrème geeft jou dus de juiste voeding maar

beschermt je ook tegen invloeden vaan buitenaf.

Bijvoorbeeld tegen vrije radicalen. 

Ook zal het jouw huid hydrateren en beschermen

tegen het verouderings-proces. 

Iedere crème heeft zijn eigen unieke werking,

Hoe duurder de crème,

 Des te meer werkstoffen het bevat.

Tijdens een commercial op tv. hoor je wel eens

zeggen. Het bevat hyaluronzuur.

 (dit is een hele mooie werkstof voor het

vochtbalans)

De crème kost niet eens zo veel. Je denkt, zo, dat is

een koopje. Maar helaas ze zeggen wel dat er een

goed werkstof inzit maar de vraag is hoeveel?

Misschien ziet er wel één druppel van in. 

En zal het voor je huid niets doen.

Een nachtcrème geeft jou helemaal de juiste voeding.

Het hoeft jou niet te beschermen tegen invloeden van

buitenaf. Je ligt lekker in je bedje en 'snachts is de

celdeling het actiefst. De ontwikkelaars hebben alle

ruimte in de crème benut om er werkstoffen in te

stoppen. 

Voor de nacht hebben we sinds kort een nieuwe crème

deze bevat peeling en voeding in één tube.



Serum, dagcrème en nachtcrème heb je minimaal nodig om je huid van de juiste voeding te

voorzien. Alleen zo kun je een mooie huid opbouwen en behouden.

Kortom!

Heb je nog vragen of wil je een vrijblijvend advies?

Neem gewoon contact met me op en ik help je op weg. 

www.labecasse.nl

info@labecasse.nl

0651920734 
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