
 

Treatment Aqua:  is er op gericht de huid te voeden, het vochtgehalte te herstellen en de 

structuur van de huid te verbeteren. De hoogwaardige werkstoffen sti-

muleren de celvernieuwing, voeden de huid en geven haar nieuwe vitali-

teit en een stralende heldere teint. 
 

Treatment Aqua : € 25.00 

 

Basis reiniging 

 

Intensieve reiniging :   met opgeklopte Foaming Cleasing gel aangebracht met een massage borstel. Vochtherstellende bestanddelen 

voorkomen droog worden van de huid, de zeepvrije samenstelling lost onzuiverheden op en geeft de huid een 

fris en vitaal gevoel. 

 

Diepte reiniging :         peeling met daar aan toegevoegd een Moisture masker, door de afstoot van dode huidcellen ziet de huid er di-

rect frisser uit. De aangebrachte werkstoffen kunnen makkelijker en dieper in de huid doordringen. 

 

Masker:                        Intense Moisture Mask verbeterd vochtbalans, uitstraling en vitaliteit. 

 

 

Treatment Aqua Special: € 40.00 

 

Basis reiniging 

 

Epileren/harsen van de wenkbrauwen 

 

Intensieve reiniging :   met opgeklopte Foaming Cleasing gel aangebracht met een massage borstel. Vochtherstellende bestanddelen 

voorkomen droog worden van de huid, de zeepvrije samenstelling lost onzuiverheden op en geeft de huid een 

fris en vitaal gevoel. 

 

Diepte reiniging :         peeling met daar aan toegevoegd een Moisture masker, door de afstoot van dode      

     huidcellen ziet de huid er direct frisser uit. De aangebrachte werkstoffen kunnen  

     makkelijker en dieper in de huid doordringen. 

 

Massage:                      met een  vitamine impuls, waardoor de huid ontspant,de celactiviteit wordt  

 ondersteunt en daardoor wordt de soepelheid en de stevigheid vergroot. 

 

Masker:                        Intense Moisture Mask verbeterd vochtbalans, uitstraling en vitaliteit. 

 

 

Treatment Aqua Special Extra: € 50.00 

 

Basis reiniging 

 

Epileren/harsen van de wenkbrauwen 

 

Intensieve reiniging :  met opgeklopte Foaming Cleasing gel aangebracht met een massage borstel. Vochtherstellende bestanddelen 

voorkomen droog worden van de huid, de zeepvrije samenstelling lost onzuiverheden op en geeft de huid een 

fris en vitaal gevoel. 

 

Diepte reiniging :        peeling met daar aan toegevoegd een Moisture masker, door de afstoot van dode huidcellen ziet de huid er direct 

frisser uit. De aangebrachte werkstoffen kunnen makkelijker en dieper in de huid doordringen. 

 

Massage:                      met een extra vitamine impuls door gebruik van een vitamine E-nergy capsule, waardoor de huid ontspant,de 

celactiviteit wordt ondersteunt en daardoor wordt de soepelheid en de stevigheid extra vergroot. 

 

Masker:                       Oogmasker met een Optivin ampul en revitalising masker; dit masker heeft een intensieve toevoer van vochtig-

heid. Rimpeltjes worden duidelijk gladder. 

Intense Moisture gelaatsmasker verbeterd vochtbalans, uitstraling en vitaliteit. 

Een hals pakking, maakt een uitgeputte, vermoeide hui glad en verbeterd de gehele structuur en uitstraling. 

 

 

 

Voor een optimaal resultaat voor de huid is het aan te raden om de geadviseerde Extenso producten thuis door te gebruiken. 

 


