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Jouw
huid is
onze
passie.
Het begon allemaal in 2015…

H

et begon allemaal in
2015… Het jaar waarin
we besloten om over
te stappen op Clephar
Dermatocosmetica. We hadden
toen al jaren vol schoonheidsbehandelingen, manicure en pedicure
met verschillende cosmeticamerken
achter de rug. Begrijp me zeker niet
verkeerd, dat waren zéér mooie jaren. Maar mijn handen blijven altijd
jeuken. Als zelfstandig ondernemer
wil je jezelf voortdurend ontwikkelen en leg je de lat heel hoog. Ik
hou van perfectie en uitdaging. Ik
wil het in mijn salon voor iedereen
goed doen. Ik wil meer diepgaand
meedenken bij huidproblemen en
samen tot een echt resultaat komen. Met de switch van een reguliere beauty salon naar skin professionals instituut kwam ik erachter
dat mijn werkelijke passie veel beter tot zijn recht komt. Huidverbeterend en resultaatgericht handelen, waarbij we samen werken aan
een mooie en gezonde huid. Daar
krijg ik (én hopelijk jij als klant) echt
een voldaan gevoel van.

‘’Vertrouw ons
jouw huid toe,
dan werken
we samen aan
een stralend
resultaat.’’

touch-of-beauty.nl . @touchofbeauty

Inmiddels jaren verder, hebben we
al veel klanten kunnen helpen met
onze Clephar behandelingen en de
producten die écht iets toevoegen.
Het is zo ontzettend fijn om de
reacties van alle klanten te zien,
wanneer ze merken dat de huid
verbetert en een pure gezonde uitstraling krijgt. Al die reacties, onze
passie en het streven naar de beste
huid, heeft ervoor gezorgd dat we
weer een stap verder gaan in onze
visie.
Wat deze visie is? Het aanbieden
van een totaalconcept met huidverbetering als basis en als extra services pedicure en manicure. Middels
een nieuw huidanalyse-systeem
kunnen we ons nóg beter gaan verdiepen in jouw huid, waarbij onze
behandelingen en het productadvies perfect zal matchen. Tijdens
een intakegesprek stellen we samen jouw doel vast en maken we
een huidplan. Daarna krijg je ook
een echt ‘huidpaspoort’, waarin we
alle belangrijke zaken noteren.
Natuurlijk is een volgende stap zetten uitdagend en spannend. Het
vertrouwen van onze klant staat
ook altijd voorop. En dat laat ons
juist die stap zetten. We kunnen
namelijk zoveel moois met je huid
doen. Wij gunnen dat iedereen!
Jouw huid is nu eenmaal onze passie.
With a touch of love,

Suzan
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Wij zijn Touch
of Beauty Skin
Professionals.
Laten we nog
eens kennis maken.

W

ant wie zijn wij nu eigenlijk en waar staan wij
voor? Touch of Beauty Skin Professionals is een
instituut dat professionele behandelingen en
huidadviezen geeft met als resultaat een mooie,
gezonde en stralende huid. Wij geloven dat als je diepgaand
en vol vertrouwen met elkaar samenwerkt, je zoveel moois kunt
bereiken als het gaat om een gezonde huid..
Huidveroudering, pigmentvlekken, couperose, acné, huidoneffenheden en overbeharing zijn voorbeelden van huiduitdagingen waarbij wij samen met de klant streven naar een duurzame
verbetering. Als jij tevreden en vol zelfvertrouwen de deur uitloopt en vervolgens met een fijn gevoel ook weer terugkomt,
dan zijn wij gelukkig. Want daar gaat het ons om, het opbouwen van een hechte band met jou en jouw huid.
Ons team bestaat uit deskundige huidspecialisten met jarenlange ervaring. Wij zijn allemaal intensief opgeleid om jouw
huidconditie duurzaam te verbeteren. Onze kennis zetten wij
graag in om stralende resultaten te behalen.
In dit magazine vertellen we je alles over ons concept en onze
behandelingen. We nemen je letterlijk mee in de wereld van
huidverbetering. Als je daarna nog vragen hebt, neem dan zeker
contact op. Wij staan altijd voor je klaar.

TouchLeiderdorp
of Beauty
4 | 2021 - editie 1
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Het
traject.
Hoe ziet dit eruit?

E

en traject starten we altijd met een kennismakingsgesprek, waarin we jouw huiddoelen vaststellen en een speciale huidscan met de OBSERV 520X. Na dit gesprek en
de huidanalyse maken we voor een bepaalde periode een persoonlijk stappenplan,
inclusief bijbehorende behandelingen en producten voor thuisgebruik. Je ontvangt
een persoonlijk huidpaspoort met daarin je huiddoel, de door ons geadviseerde producten
en treatments, afspraken, evaluaties en persoonlijke notities. In dit traject zijn evaluaties
inbegrepen, zodat we de huiddoelen altijd kunnen aanpassen als dit nodig is. Ook evalueren
we periodiek het effect op de huid. Het kan namelijk zo zijn dat de huid verandert door het
seizoen of door andere factoren, waardoor deze ook anders kan reageren op de behandeling.
Tijdig bijsturen vinden wij dus heel belangrijk, want zo werken wij samen naar jouw beste
huidresultaat!

touch-of-beauty.nl
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Onze
aanpak.
Het begin van een duurzame
huidverbetering.

We starten met een kennismakingsgesprek

Wanneer je een afspraak bij ons maakt, volgt er eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen we jou leren kennen en jij ons waarschijnlijk ook. We bespreken welke huidverbetering jij wenst en/of met welke eventuele huidproblemen jij
kampt. Daarnaast leggen we ons concept en de behandelingen
verder uit.

Daarna analyseren we jouw
huid met een speciale huidscan

Met onze huidanalyse-apparatuur brengen we jouw huid en
eventuele huidschade duidelijk in beeld. Met deze scan kunnen
wij onze behandeling en producten persoonlijk op jouw type
huid aanpassen.

Vervolgens stellen we jouw eigen huidplan op

Aan de hand van het intakeformulier, het adviesgesprek en
de huidscan bepalen we samen jouw huiddoel. Dit stellen we
samen in een persoonlijk behandel- en verzorgingsplan om zo
gezamenlijk naar het gewenste huidresultaat te werken.

Je ontvangt hierbij een persoonlijk huidpaspoort

Het huiddoel, producten, afspraken, evaluaties en persoonlijke
notities worden opgenomen in jouw eigen huidpaspoort. We
doen dit altijd voor een half jaar of heel jaar. Op deze manier
zijn wij en jijzelf altijd op de hoogte van het huidtraject.

En dan werken we samen
naar een stralend huidresultaat!

Wij geloven dat een behandeling pas echt werkt met de juiste
combinatie van specialisten, producten en tools. Wij werken
samen met het farmaceutische merk Clephar Dermatocosmetica en zetten waarnodig onze apparatuur in voor optimale resultaten. Ons team van deskundige Skin Professionals streeft naar
maar één doel: jou een gezonde en mooie stralende huid geven.

Meten = weten
met de OBSERV 520X-huidscan!
Problemen of aandoeningen in de huid
beginnen vaak in de diepere huidlagen,
waarna ze pas in de loop van de jaren
zichtbaar worden. Die diepere huidlagen analyseren wij met ons professionele apparaat ‘OBSERV’. We brengen
jouw huid heel nauwkeurig in beeld en
analyseren middels foto’s de verschillende structuren van de huid.

We doen het samen!
Om een goed huidresultaat te krijgen
én te behouden, is het heel belangrijk
dat we de behandelingen samen doen.
Naast het traject in ons instituut is het
van belang dat jij jouw huid thuis ook
goed behandelt. Wij vragen jou daarom ook om de thuisproducten die wij
je adviseren dagelijks te gebruiken en
om daarnaast onze adviezen goed op
te volgen. Zo werken wij samen naar
het beste resultaat van jouw huid!
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Onze treatments.
Waar bestaan deze uit?

O

m ervoor te zorgen dat je huid in topconditie blijft, is
regelmatig een intensieve behandeling noodzakelijk.
Dit geeft de huid namelijk een dusdanige boost van
vocht, vitaminen en mineralen. Hierbij werken wij met
de beste dermatocosmetische producten en technieken die ons
merk Clephar te bieden heeft.
De bepaalde tijd van een treatment is afhankelijk van het
beoogde huiddoel en de intensiteit van de behandeling en
de producten die stapsgewijs worden toegepast om het gewenste resultaat te bereiken. We starten met een oppervlakte
reiniging waarna we een dieptereiniging van de huid uitvoeren
en alle onzuiverheden verwijderen. Vervolgens epileren we
de wenkbrauwen in de gewenste vorm. We brengen daarna
een serum aan, waarna we de huid van een intensieve maar
rustgevende massage voorzien. De treatment eindigt met een
gezichtsmasker en de benodigde oog-, lip- en dagverzorging.

Tijdens onze treatments kun je de volgende
behandelingen en producten extra bijboeken:
• Bindweefselmassage
• Decolleté behandeling
• Oogzone behandeling
• Hand treatment
• Extra serums
• Harsen bovenlip en/of kin en/of wangen
• Verven van wenkbrauwen en/of wimpers

Daarbij bieden wij als extra service:
• Manicure
• Pedicure

touch-of-beauty.nl . @touchofbeauty
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Onze apparaten.
Welke apparaten passen wij toe bij de huidbehandelingen?
Om jouw huiddoelen te behalen, werken wij met een combinatie van de juiste kennis, behandelingen, producten én apparatuur.
Hierbij maken we gebruik van het Apilus Thermocoagulatie apparaat en het Bentlon Intense Pulse Light/ IPL- apparaat. Deze apparaten
zetten we in ter ondersteuning van onze Clephar dermatocosmetica producten en treatments.
Hoe we deze apparaten toepassen bij verschillende huidproblemen:

Pigmentatie

Hyperpigmentatie kunnen we behandelen met Intense Pulse Light/ IPL. Middels de
lichtflitsen van het IPL-apparaat wordt het pigment naar de oppervlakte getrokken. Op
deze manier wordt het afgebroken en naar buiten toe afgestoten. Gemiddeld zijn er
twee tot vier IPL-behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Met het
Apilus Thermocoagulatie apparaat kunnen we tevens de pigmentvlekken en huidbultjes
wegschrapen en verwijderen.

Couperose

Met het IPL-apparaat kunnen we de door couperose aangetaste huid effectief herstellen. De IPL-lichtflitsen behandelen allereerst de gesprongen adertjes met warmte coagulatie. Doordat de energie van de IPL-lamp vervolgens de bloedvaatjes dicht brandt,
zullen de roodheden in de huid tot slot verminderen. Binnen enkele weken zullen in het
behandelde gebied de adertjes verdwijnen. Gemiddeld zijn er vijf tot zes IPL-behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereiken.
Daarnaast kunnen we met het Apilus Thermocoagulatie apparaat de ‘couperose vaatjes’ coaguleren. Ook bloedblaasjes kunnen met dit apparaat worden verwijderd. Tijdens
deze behandeling stollen en branden we de inwendige haarvaatjes binnen enkele seconden dicht met een heel dun naaldje onder invloed van stroom. Er kan zich daarna een
klein korstje vormen, dat gemiddeld na vijf tot zeven dagen is verdwenen. Het beste is
om na een dergelijke couperose behandeling niets aan de huid te doen.

Rimpels en verslapping

Door Intense Pulse Light in te zetten bij rimpels en verslapping wordt de aanmaak van
collageen gestimuleerd. Ook neemt de bloedcirculatie, en daarmee de zuurstofvoorziening, in de huid sterk toe. Hierdoor kan het netwerk van vezels zich herstellen. Het
bindweefsel wordt zo effectief en krachtig ontgift, met als gevolg een dikkere en stevigere huidconditie. Diepe rimpels en fijne lijntjes zullen vervolgens verdwijnen. Er zijn
gemiddeld vijf tot zes IPL-behandelingen nodig om effectief resultaat te boeken.

Acné

Bij actieve bacteriële acné is een IPL-behandeling heel effectief. Door de lichtflitsen
wordt de acné bacterie vernietigd en de talgproductie gereduceerd. Hierdoor krimpen
de talgklieren en raken ze minder snel verstopt. Zo worden rode acné plekken verminderd en gaat het nieuwe ontstekingen tegen. Afhankelijk van het type acné zijn er zes
tot tien IPL-behandelingen nodig, met tussenpozen van twee tot drie weken.

Ongewenste haargroei

Om definitief van ongewenste haargroei af te komen, kunnen we ons IPL-apparaat inzetten. Een IPL-behandeling kan op elk deel van het gezicht en lichaam worden ingezet
om de haargroei te reduceren.. De sterke lichtflitsen dringen door tot de haarwortel die
uiteindelijk door hitte in de kern van het haarzakje wordt vernietigd. Afhankelijk van de
haarkleur en de zone zijn er gemiddeld zes á tien IPL-behandelingen nodig met tussenpozen van zes tot twaalf weken. Om het resultaat van de ontharingskuur optimaal te
behouden,adviseren wij elk jaar één of twee onderhoudsbehandelingen.
Er wordt gesproken over een succesvolle kuur wanneer er een haarreductie is bereikt
van tachtig tot negentig procent. Een locatie honderd procent haarvrij maken, is wegens
vele factoren (zoal bijvoorbeeld hormonen) onmogelijk.

Steelwratjes en bindweefselbultjes

Wratjes en bultjes komen vaak voor op het gezicht en lichaam. Wanneer deze als storend worden ervaren, kunnen we ze veilig coaguleren en verwijderen door middel van
het Apilus Thermocoagulatie apparaat.
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Over Clephar
dermatocosmetica
en RJ Make-up.
Specialistische huidverbetering met
farmaceutisch vooraanstaande merken.

I

n 2015 hebben wij bewust de overstap gemaakt van reguliere
huidverzorging naar specialistische huidverbetering. Dit doen wij samen
met Clephar dermatocosmetica, een farmaceutisch huidverbeteringsmerk
met aantoonbare resultaten. Dit merk baseert zich op de overtuiging dat
effectieve huidverbeterende behandelingen hand in hand gaan met een intens
wellness gevoel.
Het unieke aan dermatocosmetica is dat deze transportsystemen bevatten
die de actieve werkstoffen naar de diepere huidlagen transporteren. Daardoor
wordt langdurige en duurzame huidverbetering van binnenuit gerealiseerd.
Dit in tegenstelling tot reguliere cosmetica, waarbij ingrediënten niet verder
komen tot de bovenste huidlagen, en daardoor slechts een tijdelijk effect
gecreëerd wordt.
Clephar staat voor effectieve, doelgerichte huidverbetering. De meer dan 30
jarige ervaring tref je aan in ieder product en draagt bij aan het uitzonderlijke
resultaat wat de producten behalen.
Clephar is overtuigd dat de unieke combinatie van natuur en wetenschap
leidt tot duurzame en zichtbare huidverbetering voor ieder huidtype en ieder
huidprobleem. De kleinschalige en gespecialiseerde ontwikkeling en productie
garandeert de uitmuntende kwaliteit waar Clephar om bekend staat.
Bekijk voor meer informatie de website
van Clephar dermatocosmetica: clephar.nl

Naast de huidverbeterende
producten van Clephar,
werken wij ook met het
unieke make-upmerk
RJ. De producten van
dit merk zijn verrijkt
met huidverbeterende
ingrediënten om de huid
ook op deze wijze te
voeden, te hydrateren en
te revitaliseren.
Ze worden dierproefvrij
ontwikkeld en zijn daarnaast
zuiver. Dit betekent dat
ze vrij zijn van parabenen,
propyleen glycol en
parfum. Deze producten
sluiten dus perfect aan
bij onze resultaatgerichte
productgamma

touch-of-beauty.nl . @touchofbeauty
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Huidproblemen en
huidverbetering.
Wat behandelen wij allemaal?
Wij analyseren altijd eerst de conditie van de huid om zo te bepalen welk huiddoel je als klant
nastreeft en welke behandeling hier het beste op aansluit. Onze behandelingen richten wij in op
basis van veelvoorkomende huidproblemen. Dit in combinatie met het persoonlijk opgestelde
huidplan zorgt ervoor dat wij ons volledig focussen op ieders huidverbetering.

Acné / vette huid / littekens

Couperose / rosacea

Door overmatige talgafscheiding kan
een onzuivere huid ontstaan. Ook
bacteriën, verstopping van de poriën,
stress en verkeerde voeding kunnen ervoor
zorgen dat de huid onstabiel raakt met acné,
een vette huid en eventuele littekens als gevolg.

De opperhuid van het gezicht bevat
vele kleine bloedvaatjes. Deze zijn onder
normale omstandigheden gesloten. Bij
temperatuursverandering, inspanning en stress
kunnen deze vaatjes echter uitzetten, waardoor een
rode gelaatskleur op het gezicht ontstaat. Wanneer bij de
huid voortdurend verwijde rode en blauwe adertjes zichtbaar
zijn, spreken we van couperose. Zijn er naast deze verwijde
adertjes ook nog rode bultjes en zwellingen zichtbaar op de
huid, dan is er sprake van rosacea.

Onze behandeling

Met de Clephar Dermatocosmetica producten bieden wij doeltreffende
oplossingen voor een vette huid met onzuiverheden. De hydraterende en
beschermende actieve stoffen in de producten reguleren de talgproductie,
herstellen het bacterieel evenwicht en laten de onregelmatigheden in de
huid verdwijnen. De werkstoffen zijn zeer effectief, zonder agressief te
zijn voor de huid.
Ter ondersteuning van de Clephar producten gebruiken wij een IPLapparaat, als er sprake is van bacteriële acné . Dit om sneller en effectiever
de ontstekingen te verminderen.
Het behandeltraject bij acné wordt veelal vergoed door de zorgverzekering.
Informeer bij de zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden en vraag ons
naar de mogelijkheden.

Pigmentvlekken / UV
huidschade / ouderdomsvlekken
Pigmentvlekken komen vaak voor op
plekken waar de huid veel contact heeft
met de zon, zoals bijvoorbeeld het gezicht
en de handen. Het is zeer belangrijk om de huid
altijd goed te beschermen tegen de UVA- en UVB-straling
van de zon. Deze straling speelt namelijk een grote rol bij het
ontstaan van ongewenste pigmentvlekken en huidschade.
Onze behandeling

Met de Clephar Dermatocosmetica producten kunnen wij de huid
oplichten, pigmentvlekken verwijderen en tevens preventief verdere
hyperpigmentatie voorkomen. Dit is mogelijk door de toevoeging van
de unieke UVA Ultra 90% beschermingswerking in alle Clephar Skin
Care producten. Ter ondersteuning van de Clephar producten werken
wij met een IPL-apparaat en een Apilus Thermocoagulatie apparaat. Dit
zetten wij naast de huidverbeterende behandeling in om snel en effectief
pigmentvlekken te verwijderen.
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Onze behandeling

Met de Clephar Dermatocosmetica producten zorgen wij dat de huid
intensief wordt gehydrateerd. De producten bevatten verzachtende
werkstoffen om de huid te beschermen, versterken en kalmeren.
Bij rosacea zorgt het er tevens voor dat de bacteriewerking wordt
genormaliseerd. Ter ondersteuning van de Clephar producten gebruiken
wij een IPL-apparaat, wanneer sprake is van couperose. Dit om snel en
effectief de zichtbare adertjes te vernauwen.

Eczeem / droge huid
Elke huid kan soms droog of ruw
aanvoelen. Bij eczeem is er echter
sprake van droge irritatieplekken op de
huid met schilfers, bultjes en kloofjes die
verschrikkelijk kunnen jeuken. Aangezien dit
probleem zich vaak dieper in de huid afspeelt,
doen wij altijd eerst een huidanalyse.
Onze behandeling

Op basis van de analyse stellen wij een plan op om de huidbalans
te herstellen. Wanneer het verdedigingssysteem van de huid goed
functioneert, leidt dit tot een bescherming van de opbouw van de
hydrolipidelaag van de huid. Dit is de balans tussen vocht en vet.
Wanneer deze laag in balans is, krijgt eczeem minder kans. In onze
behandeling werken wij met de Clephar Dermatocosmetica producten
die een hoge dosis werkzame stoffen bevatten. Op deze manier werken
we aan een goed huidherstel. Deze producten zijn ook geschikt voor de
meest allergische en gevoelige huidtypes en zijn tevens honderd procent
veilig voor oncologie patiënten.

touch-of-beauty.nl . @touchofbeauty

Rimpels / huidveroudering
Collageen is verantwoordelijk voor de
stevigheid en elasticiteit van de huid. Bij
het ouder worden vermindert de aanmaak
van collageen, waardoor kleine rimpels, lijntjes
en algehele verslappingen van de huid kunnen
ontstaan.
Onze behandeling

Wij geven deskundig advies wanneer sprake is van droge lijntjes, diepe
rimpels of plaatselijke huidverslapping. Met de juiste behandeling en
producten kunnen we de diepere huidlagen bereiken, waar de problemen
van huidveroudering zich vormen.

Gerstekorrels / Keratosis Pilaris
Gerstekorrels worden vaak veroorzaakt
door een overmatige aanmaak van dode
huidcellen die zich ophopen onder een
dun laagje huid. Keratosis Pilaris is een
huidaandoening die veelal voorkomt op de
wangen, rondom de ogen en plaatselijk op de
bovenarmen. De huid voelt dan ruw en bollig aan
en vertoont rode bultjes.
Onze behandeling

Overbeharing

Bij gerstekorrels en Keratosis Pilaris is er een verstoring van de
verhoorning in de huid gaande. Met onze speciale Clephar dermaXpert
producten kunnen we de huidbarrière en de vochtbalans herstellen,
waardoor de verstoring vermindert.

Ongewenste en storende haargroei op
het gezicht en lichaam kan zowel bij
mannen als vrouwen voorkomen, jong en
oud. Overbeharing kan worden behandeld
met speciale lichttherapie.
Onze behandeling

Om definitief van ongewenste haargroei af te komen, behandelen wij
de haren met een IPL-apparaat. Dit apparaat werkt met een sterke
lichtbundel die doordringt tot de haarwortel. Deze wordt uiteindelijk
vernietigd in de kern van het haarzakje door de hitte. Afhankelijk van de
haarkleur en de zone zijn er gemiddeld zes á tien behandelingen nodig
om een gewenst resultaat te behalen.

Huidstructuur poriën
Verstopte poriën of grove poriën die
open staan en vergroten, worden vaak
als storend ervaren. Ze ontstaan vaak
door foutief cosmeticagebruik en komen het
meeste voor bij de vettere huidtypes. Zichtbare
poriën bevinden zich vaak op de bekende T-zone
in het gezicht (voorhoofd, neus, wangen en kin).
Onze behandeling

Huidverbetering voor mannen
De mannenhuid verschilt op meerdere
vlakken van de vrouwenhuid, heeft een
andere structuur en vereist daarom een
andere aanpak. Dit vraagt daarom ook om
een specifieke verzorging. Bij mannen komt
bijvoorbeeld scheerirritatie vaak voor en kan de huid
op sommige plekken gevoelig zijn.

Om de huid in de juiste conditie te krijgen, is een goede balans tussen
vocht en vet essentieel. In onze behandeling gaan we er daarom eerst
voor zorgen dat de huidbarrière goed herstelt en gezond is. Met de
Clephar dermatocosmetica producten kunnen we dit herstel doeltreffend
bewerkstelligen.

Onze behandeling

Met de Clephar dermatocosmetica producten hebben wij een speciale
behandeling ingericht specifiek voor de mannenhuid. Wij geven
deskundig advies over de verzorging en zorgen ervoor dat de huid
beschermd en gehydrateerd is. Hierdoor kunnen huidirritaties worden
vermeden en rimpels zichtbaar worden verminderd.

Bindweefselmassage
Wanneer je ouder wordt, vertragen alle
functies van de huid zich geleidelijk. Dit
kan leiden tot zichtbare huidveroudering.
Onze behandeling

Peelings en microdermabrasie
Verschillende factoren, zoals stress,
voeding en invloeden van buitenaf
zorgen ervoor dat de huidconditie
wordt aangetast.

Met onze bindweefselmassage bieden wij een manuele behandeling
ter verbetering en verjonging van gelaat, hals en decolleté. Hierbij
maken we gebruik van krachtige bindweefseltechnieken die de onderste
huidlagen activeren. De massage geeft direct resultaat: rimpels vervagen,
de huid verstrakt, gelaatscontouren verstevigen zich en worden gelift,
oogcontouren openen en geven een frisheid in het
gezicht. Door het direct zichtbare resultaat is een bindweefselmassage
een ideale behandeling bij speciale gelegenheden. Wanneer het in
kuurverband wordt gedaan, zal een natuurlijke facelift worden bereikt.

Onze behandeling

Wij bieden zeer intensieve, maar géén agressieve, behandelingen op het
gebied van fruitzuur AHA-peelings en microdermabrasie. Met de Clephar
dermatocosmetica producten voeren wij de behandelingen manueel
uit, zonder dat er apparatuur bij komt kijken. Hierdoor kunnen wij de
intensiteit van de peeling persoonlijk aanpassen op elk huidtype en ziet
de huid er na de behandeling opnieuw stralend en fris uit.

touch-of-beauty.nl . @touchofbeauty

2021 - editie 1 | 11

De
huiddoelen.
Wat verstaan wij hieronder?

B

ij de start van een huidtraject stellen we altijd eerst
samen het huiddoel op. Er bestaan verschillende huiddoelen en elk doel heeft uiteraard zijn eigen persoonlijke huidtraject. Om je iets meer inzicht te geven, laten
we twee voorbeelden zien van huiddoelen en het mogelijke
traject:

Pigmentatie tegengaan

Pigment- en ouderdomsvlekken ontsieren de huid. Bij dit huiddoel zetten
wij een combinatie van onderstaande producten en behandelingen in om
hyperpigmentatie te verwijderen en verder te voorkomen.

Treatments en productlijnen Clephar: B-White / Scinnovation
Crystal-X / AHA Formula
Apparatuur: IPL-apparaat en/of Apilus Thermocoagulatie om de
pigmentatie effectief te verwijderen.

Couperose verminderen

Gesprongen adertjes, bloedvaatjes en haarvaatjes die zichtbaar zijn
onder het huidoppervlak, geeft roodheid als gevolg (ook wel couperose
of rosacea genoemd). Bij dit huiddoel zetten wij een combinatie van
onderstaande producten en behandelingen in om de roodheden te laten
verdwijnen en de vaatwanden te verstevigen.

Treatments en productlijnen Clephar: dermaXpert Anti
Couperose/ dermaXpert Rosacea

Apparatuur: IPL-apparaat en Apilus Thermocoagulatie om de
bloedvaatjes effectief te vernauwen.

Nog enkele voorbeelden
van huiddoelen
•
Hydratatie
•
Vitalisatie en bescherming
•
Lifting en volume
•
Rimpelvermindering
•
Tegengaan van pigmentatie
•
Verminderde gevoeligheid en
allergie
•
Barrièreherstel
•
Vermindering van roodheden
•
Verbeterde huidstructuur
•
Acné bestrijding
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Onze resultaten.

Hélène

Kim

Huiddoel: Pigmentvlekken verminderen

Huiddoel: Couperose en roodheden verminderen

Ik ben zeer tevreden met het mooie en blijvende resultaat!
De pigmentvlekken in mijn gezicht waren voor mij altijd erg
storend. Suzan heeft mij een fijne uitleg gegeven welk soort
behandeling en thuisverzorging nodig was om mijn huiddoel
te bereiken.

Sinds ik bij Touch of Beauty kom, krijg ik veel complimenten
over mijn huid.

Nu ben ik inmiddels al 6 jaar erg tevreden met het blijvende
en behaalde resultaat. Doordat Suzan mij op zonschade wees
ben ik sindsdien veel zuiniger op mijn huid geworden. Ik
gebruik trouw mijn B-white producten en de bescherming van
Clephar en kom iedere 4 weken voor een intensieve treatment.

voor
Huiddoel: Huidverbetering

na
Claudia

Bij Touch of Beauty wordt ik deskundig en professioneel
behandeld. Ik was al een tijd op zoek naar het juiste adres
voor natuurlijke huidverbetering. Ik kom nu met vaste
regelmaat bij Touch of Beauty voor treatments en ik vind het
geweldig. Ik kreeg tijdens de intake professioneel advies en
een persoonlijk behandelplan. Stap voor stap hebben zij mij
geadviseerd te doen wat het beste zou zijn voor mijn huid.
Mijn huid ziet er veel rustiger, egaler, gezonder en jonger uit.
De Clephar Performance producten zijn geweldig! Daardoor
voelt mijn huid ook nog eens veel beter en zachter aan.

voor
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na

Ik heb altijd een probleem gehad met veel roodheden in mijn
gezicht. Met de anti couperose producten en treatments van
Clephar en een aantal IPL-behandelingen zijn de couperose
vaatjes verwijderd en is mijn huid egaal en rustig. In één
woord geweldig! Vooral omdat ik merk dat de behandelingen
en de producten écht werken!
Ik smeer nooit meer normale cosmetica op mijn gezicht!

voor

na
Sanne

Huiddoel: Acné en onzuiverheden

Ik had veel last van acné op mijn gezicht. Ik merkte dat
het alleen maar erger werd, en hoe erger het werd, hoe
ongelukkiger ik mij voelde. Ik had al van alles geprobeerd…
Gelukkig kreeg ik de tip om een afspraak te maken bij Touch
of Beauty Skin Professionals. Na een volledige gezichtsanalyse
gingen we gelijk aan de slag.
Na 2 maanden begon ik al vooruitgang te zien. Thuis gebruik
ik de Oil Control producten van Clephar, die houden mijn huid
mooi rustig en ik heb vrijwel geen last meer van ontstekingen.
Hier ben ik enorm dankbaar voor!”

voor

na
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Een
extra touch
tijdens jouw
treatment.

N

a een kennismakingsgesprek, de intake en de
huidanalyse start het huidtraject. Daarin stellen wij
een persoonlijk behandelplan op met treatments,
apparatuur en producten voor thuisgebruik.

Tijdens onze treatments kun je de volgende
services en producten extra bijboeken:
Bindweefselmassage
Decolleté treatment
Oogzone treatment
Hand treatment
Extra serums
Manicure
Pedicure
Wenkbrauwen/wimpers verven
Harsen gezicht & lichaam

Permanente make-up
Opzet wenkbrauwen
Opzet eyeliner onder of boven
Opzet eyeliner onder en boven
Bijwerken wenkbrauwen
Bijwerken eyeliner onder of boven
Bijwerken eyeliner onder en boven

Extra Specialisatie Permanente Make-up
Suzan is gespecialiseerd in het aanbrengen van permanente
make-up. Zij behandelt volgens de hygiënerichtlijnen van de GGD.
Permanente make-up kan worden toegepast om wenkbrauwen
of ogen te accentueren en/of te corrigeren. Afhankelijk van het
huidtype en invloeden van buitenaf blijft de make-up gemiddeld 2
jaar zichtbaar. Ons advies is de make-up jaarlijks bij te werken om
vervagen te voorkomen.
Wenkbrauwen
Vooraf aan de behandeling volgt een uitgebreide intake, uitleg en
advies over de nazorg. Samen bepalen we de kleur en de gewenste
vorm afgestemd op de contouren van het gezicht. Daarna wordt
de vorm als een schaduweffect of met hairstrokes op de huid
gepigmenteerd.
Eyeliner
De ogen worden mooi geaccentueerd door het aanbrengen van een
permanente eyeliner. Vooraf bekijken we samen de mogelijkheden en
verschillende diktes en kleuren voordat de eyeliners gepigmenteerd
worden op de huid.
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A Touch of skincare at home

Ochtend routine.

1.

2.

Peeling

3.

Reinig iedere
ochtend met een
op de huidconditie
aangepaste reiniger
& lotion.

Maak twee keer
per week gebruik
van één van de vele
peelings en zet je
reiniging intensief
kracht bij.

Breng na het reinigen
met licht drukkende
bewegingen je
oogproduct van
binnen naar buiten
aan.

4.

Serum

5.

6.

Breng na het
oogproduct je
huiverbeterend
serum aan. Je voelt
de hoge concentratie
werken!

De op je huid
aangepaste
24h crème is de
afsluiter van je
ochtendritueel!

Vergeet niet om
iedere twee uur je
zonbescherming
opnieuw aan te
brengen.

Cleansing

24h cream

Eye care

Sun
protection

Avond routine.

1.

2.

Reinig iedere avond
met een 2 fase
reiniging. Start met
Pre Cleansing Oil en
neem deze af.

Reinig na de
Pre Cleansing
Oil met een op
de huidconditie
aangepaste reiniger
& lotion.

4.

Eye care

5.

Breng na het reinigen
met licht drukkende
bewegingen je
oogproduct van
binnen naar buiten
aan.

Breng na het
oogproduct je
huiverbeterend
serum aan. Je voelt
de hoge concentratie
werken!

Pre
cleansing
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Cleansing

Serum

3.
Masker
Maak twee keer
per week gebruik
van één van de vele
maskers.

6.
24h cream
De op je huid
aangepaste 24h
crème is de afsluiter
van je avondritueel!
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Blijf
in Touch
met ons!
Volg ons op social media of plan
een afspraak op onze website.
Follow us on Facebook &
# Instagram
@touchofbeauty

Frederik Hendriklaan 34 . 2351 GC Leiderdorp . 06 - 57 82 03 68
071 - 542 53 50 . info@touch-of-beauty.nl . touch-of-beauty.nl
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