BRUISEND BEZOEK

Tekst: Marianne van Harmelen

Schoonheidssalon 100% beauty in Laren werkt met de nieuwste, meest innovatieve technieken
voor natuurlijke huidverjonging en huidverbetering. Door eigenaresse Cindia van der Kroft word
ik uitgenodigd voor een PCA skin behandeling. Een unieke huidbelevenis met direct resultaat
die de huid stimuleert, verstrakt en lift en plaatselijke problemen zoals roodheid, acne of pigmentverstoring verhelpt. Ik kom graag in deze salon, dus daar ben ik meteen voor te porren.
Als Cindia uitlegt dat ze mij gedurende de behandeling om feedback vraagt in de vorm van cijfers voor wat
betreft prikkelingen op de huid, twijfel ik eerlijk gezegd
toch een beetje. Maar ik laat me niet kennen en
geef me over aan haar deskundige handen.

druiven en algen waarbij ik de keuze krijg tussen een
bindweefsel- en een ontspanningsmassage. Bij elke fase
legt Cindia alles duidelijk uit en blijft om cijfers vragen.
Ik kom niet verder dan een magere zeven, dus dat
is prima te doen. Vervolgens behandelt zij mijn
huid met een speciale resurfacing peeling
IntroductieZe begint met een reiniging en een zachte
aangepast op mijn huidtype. Daarmee wordt
behandeling van
glycolpeeling om de huid glad te maken
de huid geopend voor alle werkstoffen. De
30 minuten
en opname door de huid te verbeteren.
aangebrachte serums doen heel plaatselijk
Ze vraagt mij een cijfer te geven voor de
hun werk tegen roodheid of pigment en voor
€ 29,prikkelingen. Op de schaal van één tot tien
de collageenproductie en huidvolumeopzit ik nu op een drie.
bouw. We sluiten af met een verzorging inclusief
Daarna een massage met vitamine E, magnolia,
sunprotector en spreken de naverzorging door. Ik krijg
een pakketje producten mee waar ik mijn huid de eerste
dagen mee kan verzorgen.
Direct resultaat? Het is waar, zie ik als ik in de spiegel
kijk. En wat een heerlijk vooruitzicht! Deze behandeling
blijft nog zeker twee weken door werken. Het zet mijn
huid eigenlijk aan om zich van binnen uit te vernieuwen,
al vind ik persoonlijk verjongen veel leuker klinken.
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