Gelaat- & decolletéverzorging
Dr. Baumann

Basisbehandelingen

€ 60.00

Huidanalyse, reiniging, peeling, onzuiverheden verwijderen, massage gelaat, hals en
decolleté, masker, oogcrème en gelaatscrème.






Normale huid (frisse teint met weinig rimpels)
Vochtarme huid (hydraterende behandeling van droge vlekjes en gebrek aan
elasticiteit)
Vetarme huid (schilferige vlekjes en rimpelvorming)
Vette huid (olieachtige en onzuivere huid)
Gevoelige huid

Extra behandelingen

Extra hydraterende behandeling met chocolademasker

€ 70.00

Extra huidverstrakkend met hyaluron ampul

€ 71.00

Het sterke vochtigheidsverhogende en huidverstrakkende effect van hyaluronzuur maken dit
concentraat ideaal bij elasticiteitsverlies en vochtarme huid.

Een extra voor de ruwe, droge en vetarme huid

€ 71.00

Jojoba is een zijdezacht en huidbeschermend werkstoffenconcentraat met 100% zuivere,
koudgeperste en onverdunde jojoba-olie van uitstekende kwaliteit. Omdat jojoba erg lijkt op de
menselijke huidtalg kan deze ampul regelmatig als extra worden gebruikt voor het verzachten van
de ruwere, droge en vetarme huid. Omdat pure jojoba-olie op de huid blijft naglimmen is het
aangeraden de ampul ’s avonds te gebruiken.

Kalmerende kamille

€ 71.00

Herb Vital is een kalmerende kruidenmengeling met kamille voor de behandeling van de
geïrriteerde rode en droge onzuivere huid met neiging tot ontstekingen en puistjes.
Luxe behandelingen




Luxe Anti aging (voor een gezonde, stralende huid. Verstevigend en verjongend) € 71.00
Fruitzuurbehandeling (verdunnen van hoornlaag of opfrissing huid anti aging)
€ 70.00
Anti aging liftend en verstevigend met kleimasker van miniralen
€ 72.00

Prijslijst gelaatsverzorging 2022
© Copyright 2022 by All In One Pascale

All In One Pascale
Dorp 24
3221 Nieuwrode




Gelaadsverzorging met dode zee modder voor acné, exceem en psoriasis.
kuur van aantal sessies geven resultaat
€ 70.00
Aromatische rituelen
vanaf € 68.00

Gelaatsverzorging met Vitamine E

€ 71.00

Natuurlijke vitamine E, panthenol en ureum opgelost in een gel van hyaluronzuur.
Voor de extra bescherming van de veeleisende aan de zon blootgestelde en/of droge huid.
Panthenol en ureum maken dit concentraat bovendien zeer geschikt voor de huidtypes die neigen
naar zonneallergie en pigmentatie.

Extra herstellend gelaatsverzorging met een vitamine A ampul

€ 71.00

Is een behandeling met de herstellende vitamine A opgelost in een gel van hyaluronzuur.
Hyaluronzuur verhoogt het vochtigheidsgehalte van de beschermende hydrolipidenlaag van de huid,
en vitamine A ondersteunt het herstel van de vroegtijdig verouderende, gerimpelde en door de zon
beschadigde huid.
Vitamine A versterkt ook de collageenaanmaak van de diepere huidlagen. Ideaal na de zon, en bij
vroegtijdig en door de zon verouderde huid.

Extra versterkend en herstellende gelaatsverzorging met een ceramide ampul € 71.00
De huid kan nog vlekkerig en schilferig zijn door een gebrek aan huidlipiden als ceramides en ureum.
Dit gebrek kan ontstaan door veroudering, omgevingsinvloeden, ziekte, een onvolledige voeding enz.
Dit concentraat versterkt de hoornlaag met ceramides, ureum en hyaluronzuur en is hoogst
werkzaam tegen de ruwe, gebarsten en schilferige huid.
Ook geschikt als aanvullende verzorging bij psoriasis.

Extra hydraterende gelaatsverzorging met humidity ampul

€ 71.00

Vochtigheidsmengeling met hyaluronzuur, sorbitol, ureum, panthenol, lactic acid en natriumlactaat.
Hyaluronzuur verhoogt het vochtigheidsgehalte van de beschermende hydrolipidenlaag van de huid.

Anti aging , hyperpigmentatie

€ 73.00

Glucosamin is een anti-aging werkstof die van nature voorkomt in het lichaam en essentieel is voor
de aanmaak van hyaluronzuur. Glucosamine stimuleert de aanmaak van hyaluronzuur in de huid
waardoor rimpeltjes en lijntjes afnemen. Een gladdere huid is het resultaat. Glucosamine werkt ook
op hyperpigmentatie en stimuleert de vernieuwing van de cellen in de opperhuid waardoor het ook
kan worden ingezet ter verbetering van een droge, schilferige huid.

Voor de rode, naar couperose neigende huid

€ 72.00

Horse Chestnut (paardekastanje) reguleert de doorbloeding van de huid en versterkt de wanden van
de oppervlakkige bloedvaten. Roodheid rond bijvoorbeeld de neus of op de wangen kan daardoor
zichtbaar verbeteren. Het verder uitbreiden van couperose wordt tegen gegaan.
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Fruitzuurbehandeling Dr.Baumann
Bij All-in One Pascale wordt er gewerkt met de fruitzuren (Glycolzuur) van Dr.Baumann. De sterkte
van de peeling wordt aangepast op de huid en bestaat uit 10, 20 en 30% .Een hele lichte schilfering is
mogelijk na behandelen met 30%. Een goede thuisverzorging met Liposomen van Dr.Baumann is zeer
aan te raden! Deze producten zijn verkrijgbaar in de zaak. Dit zorgt voor een maximale hydratatie van
de huid en vermindert irritaties.
Afhankelijk van de huidconditie kan de fruitzuurbehandeling ingezet worden ter opfrissing van de
huid, anti-aging, vermindering van oppervlakkig pigment en acne. Hiervoor dient u rekening te
houden met meerdere behandelingen in een kortere tijd.
Wat doet een fruitzuurbehandeling?
- Dode huidcellen laten makkelijker los, voor een frisser huidbeeld
- Talg kan beter uitvloeien, voor minder verstopte poriën
- Vermindert ontstekingen in de huid in het kader van acne
- Kan fijne lijntjes zachter maken
- Kan oppervlakkig pigment verminderen
- Stimuleert de productie van collageen
- Maakt de huid toegankelijk voor werkstoffen

Hoe voelt een fruitzuurpeeling?
De huid kan prikkelend en jeukend aanvoelen. Meestal is dit prima te doen. Het is absoluut geen
pijnlijke, heftige chemische peeling. Na enkele minuten is het gevoel minder. De fruitzuurpeeling
blijft Max.5 min.op de huid.
De huid kan iets rood aanzien na de behandeling. De schilfering na de behandeling is minimaal.
Hoe ziet een fruitzuurbehandeling eruit?
- reiniging van de huid.
- Fruitzuurpeeling wordt aangebracht (5 min),wordt verwijderd met warme kompressen.
- gelaat en decollete massage.
- de ph waarde van de huid wordt hersteld en verzorgt met Liposomen.
- een aangepast masker en oogserum wordt aangebracht.
Wanneer mag het niet?
- Wanneer u binnen 2 weken gaat zonnen
- Bij zwangerschap of borstvoeding
- Bij een zeer gevoelige huid
- Bij een zeer donkere huid i.v.m. de kans op hyperpigmentatie
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Kalmerend After AHA Goudbloemmasker

€ 71.00

Kalmerende en herstellende mengeling met goudbloemolie, vitamine C en lecithine voor de
geïrriteerde, rode huid.

Kleuren wenkbrauwen

€ 11.00

meerprijs voor waxen

Elke huid is anders. Na de huidanalyse bespreken we welke behandeling kan worden aanbevolen.
Behandelingen worden steeds uitgevoerd op een verwarmde behandelingsstoel
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