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Wij kijken naar jou!
 

Wat heb jij nodig? 
 Waar word jij mooier, beter of gelukkiger van?

 
Dan laten wij onze magie werken.

 
Kwaliteit, jouw geluk, een persoonlijke en eerlijke aanpak:

zo zien wij het.
 

Wij investeren in jou door dat in onszelf te doen. We
scholen ons continu bij, volgen trends op de voet, laten ons
bijstaan door andere specialisten en verdiepen ons graag
in alles wat met schoonheid, verzorging en gezondheid te

maken heeft. Bovendien maken we gebruik van
hoogstaande technologieën en infrastructuur.

 
We geven je professioneel advies, volgen je goed op en
coachen je met plezier om zo de gewenste resultaten te

bereiken.
 

Samen laten we je helemaal openbloeien, in alle
zuiverheid, puurheid en schoonheid.

ONZE VISIE STUDIO BELLEVI

Gelaatsverzorging
Team Studio Bellevi

https://www.google.com/search?q=STUDIO+BELLEVI&oq=STUDIO+BELLEVI&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l3j69i60l3.2101j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


5 REDENEN WAAROMONZE VERZORGINGENJOUW SKIN EXPERTE

Me-time en effectieve huidverbetering. Als skin experte wil ik
jou inspireren en begeleiden om jouw huid optimaal mooi en
gezond te houden, door het toepassen van effectieve
verzorgingstechnieken. Samen zorgen we voor het beste
resultaat op lange termijn. Onze professionele behandelingen
zijn gekend voor hun effectief en puur resultaat. 

Een grondige huidanalyse als fundament. Doorgedreven kennis
van gerelateerde pathologiën, opbouw en werking van de huis,
huidtypes en constante bijscholing staan garant voor een
resultaatgerichte behandeling.

Huidverbetering vraagt een wetenschappelijke onderbouwde
aanpak. Niet alleen begeleiden we jou daarom in het instituut
zelf, maar we delen graag met jou onze kennis en leren je over
ingrediënten, cosmeceuticals, nutriceuticals, huidbescherming,
enzovoort. Regelmatige huidverzorging in de praktijk in
combinatie met thuisverzorging resulteert in een mooie en
gezonde huid.

Kies jij voor een gezonde, mooie en stralende huid, dan ben je
bij ons aan het goede adres !

1. Propere start
Dankzij een grondige dieptereiniging wordt je huid diep
geëxfolieerd en worden alle dode huidcellen verwijderd.
Resultaat: een zachtere, egalere huid en mogelijke fijne lijntjes
worden minder zichtbaar.

2. Tips op maat
Ik zie jouw huid in haar pure toestand, zonder filter. Je krijgt
aangepast advies en komt te weten wat je huid nodig heeft om
in topvorm te zijn.
 
3. Check-up
Omdat je niet voortdurend bij de dermatoloog kan langsgaan
is het nooit een slecht idee om tussendoor iemand anders je
huid te laten controleren. Als skin experte zie ik vaak sneller
verdachte vlekjes op plaatsen die je zelf niet zou zien, vb. in je
hals, rond je oren of in je haarlijn.
 
4. Go with the glow
Naarmate je ouder wordt vertraagt je bloedcirculatie, dat
resulteert in een doffere huid en fijne lijntjes. Een
gezichtsmassage bevordert de bloedsomloop en dat zorgt voor
een soepelere huid en een gezonde glow.
 
5. Relaxen van kop tot decolleté
Een gelaatsverzorging werkt ontspannend voor je lichaam en
geest en laadt je batterijen weer even op. Zeg nu zelf, dat
verdien je!

Discovery treatment - 35 min
Maak kennis met ons biologisch topmerk Estime & Sens. Geniet
van een dubbele reiniging, dubbele scrub, hydraterend masker,
oogcrème, serum en dag/nachtcrème op maat. Na de
behandeling krijg je enkele staaltjes mee naar huis!

Soin bio actif - 55 min
Ervaar de kracht van onze 3 essentiële stappen : dubbele
reiniging, dubbele scrub en dubbel masker. Het hydraterend
masker geeft zuurstof en activeert de micro-cirulatie. Bovendien
bereid deze de huid voor op de opname van de plantaardige
oliën. Het tweede masker wordt aangebracht na de massage
van het gelaat en decolleté om zo dieper in te werken in alle
lagen van de huid. Dit masker wordt telkens aangepast aan
jouw noden. Eindigen doen we met oogcrème, serum en
dag/nachtcrème op maat.

Soin bio expert - 90 min
Onze expert behandeling begint met het prikkelen van de
zintuigen. Vervolgens passen we onze 3 essentiële stappen toe
voor het verkrijgen van een mooie huid : dubbele reiniging,
dubbele scrub, en dubbel masker inclusief het masque peau
neuve (een gecertifieerd biologisch alginaatmasker). Geniet
bovendien tijdens de behandeling van een ritueel gewijd aan
de oogcontour, inclusief drainage van de lymfeklieren met
kruidenstempels en palm reflexologie. Eindigen doen we met
oogcrème, serum en dag/nachtcrème op maat.

Dermo soin perfecteur - 90 min
Een unieke ervaring bij onze gelaatsverzorging met
cosmeceutical producten, een drievoudige anti-ging massage
met guasha, Japanse lifting en gezichtyoga. Gericht op
doelgerichte 3 acties: gladmaken, heropleving en plumping.  
De Guasha hertekent de contouren van het gezicht brengt
glans aan en egaliseert het huidoppervlak voor een verbluffend
resultaat. 

ONZE ECOLOGISCH
VERANTWOORDE AANPAK

Onze behandelingen worden
uitgevoerd met het biologische
topmerk Estime & Sens. Enkel producten
met ECOCERT en COSMEBIO-label
van zeer hoge kwaliteit, gezond,
effectief en prettig in gebruik, die je
uitnodigen op een unieke zintuiglijke
reis. 


