Micro current
Deze behandeling is buitengewoon effectief voor het
verstevigen en liften van de huid.
Hoe werkt het?
Er wordt gewerkt met microstroom die ervoor zorgen dat je
spieren in het gezicht getraind wordt. Het geeft de huid een
energieboost doordat de ATP met 500 % wordt geactiveerd
in de cel. Dit zorgt voor herstel, stimuleren van collageen,
elastine en hydratatie. Het werkt tegelijkertijd afvoerend van
afvalstoffen voor een minder vermoeide uitstraling.
Naar mate we ouder worden neemt de ATP in de cel af.
Vanaf je 60ste levensjaar zijn de ATP in je cel met de helft
afgenomen dit geeft verouderingsverschijnsel zoals
verslapping, vale huid, vermoeide huid, verlies van contourn
en verlies van hydratatie.
Lichamelijk functioneren
Met micro current kunnen we verschillende behandelingen
doen zoals de BT cocktail lift voor het verstevigen van de
wenkbrauw en wangzone. Of de invisible expression voor
het aanpakken van de fijne lijntjes op het voorhoofd en rond
de ogen. Deze behandelingen worden ook wel non surgical
facelifts genoemd.
Door in te zetten op spierversteviging, verlenging of
verkorting in combinatie met het diep in de huid brengen
van actieve werkstoffen, wordt de huidelasticiteit instant
verbeterd. Dit alles
zorgt voor een directe
vermindering van fijne
lijntjes, expressie rimpels en
intense hydratatie.
Deze behandeling lift
de ogen, het maakt de
voorhoofd strakker en laat
je jukbeen en kaakcontour
beter zien.
Voor wie is het geschikt?
De behandeling is geschikt voor álle huidtypes en voor elke
leeftijd. Het biedt veel waarde bij huidcondities zoals fijne
lijntjes, rimpels, verslapping en dehydratatie. Bij een oudere
huid geldt meer behandelingen in een kortere tijd om een
mooi resultaat te krijgen.

We adviseren om er jong mee te beginnen dan voorkom je
dat de huid verouderende schade krijgt. Dat neemt niet weg
dat er hele mooie resultaten gehaald worden als je ouder
bent.
Hoe vaak moet ik een micro current behandeling doen?
Dat hangt van de leeftijd af en wat je wensen zijn.
Ben je jonger dan 40 jaar en is de huid nog en een goede
conditie dan is 1 x in de maand een mooie frequentie om de
huid in een optimale conditie te houden.
Bij een leeftijd van 40 jaar is een kuur aan te bevelen van 1x
in de week en dat 4 weken achter elkaar.
Bij een leeftijd van 50 jaar is een kuur aan te bevelen van 1x
in de week en dat 6 weken achter
elkaar.
Bij een leeftijd van 60 jaar is een kuur aan te bevelen van 1 of
2x in de week en en dat voor 8
weken achter elkaar.
Contra indicaties
- Hartklachten
- Pacemaker
- Epilepsie
- Zwangerschap
- Injectables of fillers (niet ouder dan 2 weken)
- Chronisch eczeem
- Koorts
- Acute trombose
Nazorg
Vermijd na een behandeling met micro current alles wat aan
warmte ontwikkeling boven de 38
graden wordt. Denk hierbij aan sauna, turkstoombad, warm
douchen, intensief sporten.
Kuurprijzen op aanvraag.

