MULTIFUNCTIONELE TOREN EXCELANCE
De ‘multifunctionele toren Exclance is uitgerust met :
 Skin peeler
 Microdermabrasie met 9 diamantkoppen
 Ultrasound
 Koude & ware hamer
 Hoog frequent
 Borstelapparaat
 Vacuumspray
 Galvanic
 Vapozone
 Loupelamp
Skin scrubber :
De supersonische skin scrubber/peeler is een apparaat dat schoonheidsspecialistes graag gebruiken. Het
apparaat heeft bewezen goede resultaten te bereiken bij de gezichtsverzorging. Enerzijds heeft het apparaat een
peelende en anderzijds een verzorgende werking. Het verwijdert vlekken, rimpels, en werkt diep in de poriën.
Diamant microdermabrasie :
Diamant microdermabrasie is een geheel nieuwe manier van peelen door diamanten opzetstukjes die zacht de
huid polijsten. De bovenste huidlaag wordt verwijderd waardoor er een nieuwe gladde huid tevoorschijn komt.
Diamant microdermabrasie geeft onmiddellijk een zachte, gladde en frisse huid.
Ultrasound :
Het ultrasound apparaat wekt door middel van een ultrageluidsfrequentie een hitte energie op in het lichaam.
Hierdoor wordt de huid gestimuleerd; werkt de stofwisseling sneller; is er een betere doorstroming van het bloed
en het lymfevocht; worden de dieper liggende cellen geactiveerd en wordt het afweersysteem verbeterd.
Koude & warme hamer :
De koude hamer kalmeert de huid na een behandeling van de hoornlaag (na het harsen), de gevoelige huid en
verfijnt de poriën. De warme hamer behandeling verhoogt de opname van de werkstoffen en zorgt voor een
stralende huid.
Hoog frequent :
Via een glazen elektronische buis wordt stroom overgebracht op het gezicht, wat zorgt voor de volgende
resultaten. Doodt bacteriën, werkt ontstekingsremmend en verhoogt de immuniteit van de huid.
Borstelapparaat :
Zorgt voor een natuurlijke en frisse, gladde huid. Maakt de poriën grondig schoon
Vacuumspray :
De spray wordt als afsluiting van een behandeling gebruikt. De poriën mogen zich weer gaan sluiten voor de
invloeden van buitenaf.
Dit doet men door de lotion te sprayen op de huid die tevens desinfecteert en kalmeert.
Galvanisch :
Galvanische stroom zorgt ervoor dat de afgifte van werkzame stoffen van huidproducten door middel van
wisselstroom dieper in de huid doordringt. De actieve stoffen worden tot meer dan 70% beter opgenomen.
Vapozone & Loupelamp :
Digitale Vapozone incl. ozon functie, instelbaarheid stomen en aromatherapie. Loupelamp heeft een vergroting
van 3 dioptrie en bevat 48 LED lampen.
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