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Gezichtsverjonging 
Deze behandeling is meer dan een cosmetische procedure. Het is gericht op de verbetering van de huidconditie 
van binnenuit en besteedt aandacht aan uw gehele gezondheid.  

Innerlijke schoonheid en vitaliteit wordt extern geprojecteerd door een stralende en jongere huid. Het 
bevorderen van bloedcirculatie en productie van collageen zorgen voor een mooie huidskleur en vitale 
gezichtsspieren en uiteindelijk voor een maximaal schoonheidseffect.  

Hoe werkt het?  

Fijne dunne naalden worden zachtjes ingebracht in specifieke punten op de voeten, handen en het gezicht om 
de beweging van lichaamsvloeistoffen te promoten en de productie van collageen te stimuleren. Hierdoor 
wordt de huid gevoed en bevochtigd en trekken rimpels weg. De huid zal ook een meer jeugdige gloed hebben.  

De behandelingen verbeteren spiertonus en huid samentrekking, verhogen collageenproductie, verdichten de 
poriën, verhogen de lokale circulatie van bloed en lymf rond het gezicht. Kan gebruikt worden om een dubbele 
kin te verkleinen en gezwollen of zakkende oogleden te verminderen.  

De behandeling 
Voorafgaand aan de behandeling wordt een uitgebreid intakegesprek gevoerd. Eventuele contra indicaties 
zoals hoge bloeddruk, migraine, epilepsie en zwangerschap moeten worden uitgesloten voordat de 
behandeling gestart kan worden. Als u recent (ca 1 maand) laser- of botoxbehandelingen heeft ondergaan, is 
het niet mogelijk cosmetische acupunctuur toe te passen.  

Een serie van 10-15 * gezichtsbehandelingen is nodig om de effecten van de behandelingen te bestendigen en 
te garanderen. U zult na de eerste behandeling al een verschil opmerken, na 7 behandelingen zijn de effecten 
stabiel en na 10-15 behandelingen kunt u genieten van een langdurig effect.  

* het aantal behandelingen hangt van verschillende factoren af:  

- stress, dieet, levensstijl, aanleg, spijsvertering, nachtrust, emotionele balans, leeftijd 
- voor rokers en mensen waarbij de huid al is gezakt zullen meer behandelingen nodig zijn  

Hoeveel sessies voordat u verbetering opmerkt?  

Een complete behandelingskuur is 10 tot 15 sessies, 1 tot 3 sessies per week. De maatstaf van verbetering 
hangt af van het individu. Factoren zoals dieet, lichaamsbeweging en levensstijl dragen ook bij aan de 
effectiviteit van de behandelingen. Opmerkelijke resultaten worden meestal bereikt na 6 tot 8 sessies. Een 
sessie duurt ongeveer 90 minuten.  

Om te voorkomen dat uw investering teniet gaat, spreekt het voor zich dat u een gezonde leefwijze op na 
houdt waarbij overmatig alcoholgebruik en overvloedig zonnebaden geminimaliseerd moeten worden. Net als 
bij alle mooie dingen in het leven is onderhoud noodzakelijk om blijvend te genieten van de schoonheid. Met 
een vereenvoudigde opfris behandeling** kunt u, afhankelijk van de conditie van uw huid, periodiek uw 
schoonheid bijhouden.  

** korte behandeling met minder naaldjes  



Voordelen  

• Geen bijwerkingen 	
• Terug brengen van natuurlijk evenwicht in het gezicht 	
• Een tot 10 jaar jongere uitstraling 	
• Verbeterd spierweefsel en flexibiliteit van de huid 	
• Verhoogde productie van collageen 	
• Vermindering van wallen onder de ogen 	
• Vermindering van een uitgezakt gezicht 	
• Een minder opgeblazen gezicht 	
• Het verdwijnen van fijne lijntjes 	
• Het liften van overhangende oogleden 	
• Het verminderen van diepere rimpels 	
• Het in balans brengen van hormonen met betrekking tot acné of droge huid 	
• Betere voeding van de huid door verhoogde bloedcirculatie in het gezicht 	
• Verbetering van de gelaatskleur door verbeterde bloedcirculatie 	
• Verkleinen van de poriën 	
• Vermindering van ouderdomsvlekken en Acne Rosacea 	
• Vermindering van stress tot uiting komend in het gelaat 	
• Het naar voren komen van iemands innerlijke schoonheid en uitstraling 	

Nadeel  

Er worden zeer dunne naalden gebruik toch is het inbrengen van de naalden niet bij iedereen pijnvrij. Het kan 
ook zijn dat er kleine bloedingen ontstaan omdat het gezicht nu eenmaal een zeer delicaat gebied is met vele 
kleine bloedvaten. Een kleine bloeding kan eventueel resulteren in een blauwe plek die uiteraard weer 
verdwijnt.  

 

 

 

Prijzen 2022 

- Proef behandeling (60 min)       87,- 
- Fresh-up (60 min)        87,- 
- Kuur sessie (90 min)      157,- 

 

Voorbeeld kosten kuren: 

- kuur 10 sessies   (tot 40jr en/of voor overgang en sportief) 1570,- 
- kuur 12 sessies   (gemiddelde life style na overgang) 1884,- 
- kuur 15/20 sessies  (roken en/of weinig beweging)  2355,- / 3140,- 

 


