
Treatments



treatment kits
Behandelingssets voor professioneel gebruik.

traitement ARCELMED®

Matrix Repair Treatment

AHCare 30% 
Fruitzuurproduct uitsluitend door 
professionelen te gebruiken. 
PH-waarde 3,5. Bevordert intensief de 
huidvernieuwing.
 
AHCare Neutralisation 
Neutraliserende gel.
 
Matrix Repair Concentrate 
Ondersteunt de huid bij het huideigen 
herstelproces.
 
Stress Defense Massage 
Kalmerende massagecrème met een 
ultrafijne textuur.

Eye Therapy Mask 
Door de stimulatie van de microcirculatie 
wordt de huid ontlast en bevrijd van 
verstoppingen.

Matrix Repair Face Mask 
Werkt als collageenbooster met 
een positief effect op de huideigen 
collageensynthese.

Dermal Collagen Skin 
Optimizing Treatment

Dermal Refresh Gel
Milde fruitzuur- en enzymepeeling 
die de dode huidcellen verwijdert, de 
celgeneratie versnelt, verstopte poriën 
reinigt en de teint verfijnt. 
 
Matrix Repair Concentrate 
Ondersteunt de huid bij het huideigen 
herstelproces.
 
Dermal Collagen Massage Cream 
Massagecrème met een ultrafijne textuur 
die de huid voorziet van waardevolle 
actieve ingrediënten tegen veroudering.

Dermal Collagen Face Mask 
Masker met zeecollageen voor een 
verstevigend effect.

Dermal Collagen Optimizer 
Effectief hydraterend serum met actieve 
ingrediënten die de huid gladder maken 
en de teint en elasticiteit verbeteren.

traitement source caviar

peeling huître 
oyster skin peel
Zachte poriënverfijnende gelaatspeeling 
met gemalen oesterschelpen 
en macroparels om overtollige 
hoornschilfers te verwijderen.

source marine  
ocean jewel 
Regeneratiebevorderende, hydraterende 
en verstevigende ampulle met 
zeebronwater die de vermoeide, 
veeleisende huid versterkt.

source caviar  
caviar performance
Vitaliserende en opbouwende ampulle 
met kaviaarextract en tarweproteïnen 
om collageen en elastinevezels op te 
bouwen.

massage sentiment
skin pleasure
Deugddoende massagecrème die door 
verschillende biovochtinbrengers en 
hoogwaardige oliën de huid een stralend 
en verzorgd aanzien geeft.

masque bonheur
radiant beauty mask
Wellness gelaatsmasker met voedende 
en hydraterende werkstoffen die de huid 
zichtbaar ontspannen.

traitement renovar®

peeling nettoyante satin
satin cleansing scrub 
Crèmepeeling voor een stralend en fris 
huidbeeld. Verwijdert dode huidcellen op 
milde wijze en zorgt voor een zijdezache 
huid.
 
concentré hyaluronique
hyaluron filler concentrate 
Hyaluron-powerconcentraat met 
drievoudig hyaluronzuur voor een 
zichtbaar hydraterend effect.
 
crème de massage hyaluronique 
hyaluron massage cream 
Hydraterende massagecrème met 
hyaluronzuur en een intensieve 
‘botoxachtige’ werkzame stof, die een 
heerlijke massage mogelijk maakt.
 
pads revitalisant yeux
eye lift pads 
Anti-rimpel oogpad die onmiddellijk 
resultaat geeft. 

masque hyaluron
hyaluron face mask 
Gelmasker met frisheidseffect voor extra 
veel hydratatie.
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