Nazorg:
* 48 uur geen make‐up (wel lippens )
* 24 uur water vermijden in je gezicht (dit voor de langere houdbaarheid van het resultaat).
* Een voedende, hydraterende, herstellende crème (Mesovita of Medik8 )gebruiken.
* 2 weken zoveel mogelijk direct zonlicht vermijden.
* Tot 4 weken na de behandeling geen zonnebank
* Gebruik zonnebrandcrème met spf30/spf 50 op de huid. (Dit is al jd belangrijk)
* Tot 8 dagen na de behandeling geen hamman, sauna of heel heet douchen.
.
In het kort:
Met de BB‐Glow Treatment krijgt je direct een stralende huid waar je weken en indien herhaald zelfs maanden plezier
van kunt hebben. Met de unieke mesopen brengen we een speciale veilige BB glow‐ kleur in de huid. Een BB‐Glow‐
behandeling maakt de huid nt zachter, egaler en creëert een egale huid nt. BB glow serum bevat geen chemische
stoﬀen en is een product van plantaardige oorsprong. Het serum bevat bovendien hyaluronzuur en an oxidanten,
voor een ware heropleving van de huid. De rijkdom aan hyaluronzuur voedt en verzorgt de huid, waardoor zij zijde‐
zacht wordt en ongelooﬂijk gaat stralen.....dit is de GLOW!

Cosme sch Ins tuut Francine

BB GLOW behandeling

BB GLOW TIP:
BB Glow‐behandeling is ook een geweldige op e voor speciale gelegenheden. Het zou een geweldige op e zijn voor
een bruidje, het eindexamengala, een ﬁrst date of een feest‐
je enz. Of om de huid een keer op te frissen.

BLIJF NIET MET UW HUIDPROBLEMEN RONDLOPEN.
Heeft u last van beharing, acne, littekens, pigmentvlekken, bultjes, steelwratjes. Of merkt u dat
uw huid verandert naarmate u ouder wordt (ouderdomsvlekken, fijne lijntjes en rimpels,
slappe huid of couperose)? Of heeft U spijt van een tatoeage? Kom dan zeker eens langs...

Openings jden:
Maandag van 9.00 tot 21.00
Dinsdag van 12.30 tot 21.00
Woensdag van 10.00 tot 16.00
Donderdag van 9.00 tot 21.00
Vrijdag
van 9.00 tot 17.30

www.francine.nl Varsseveldseweg 55
info@francine.nl 7131 JA Lichtenvoorde
0544 371509 ‐ 06 477 466 61

De informatie in deze folder is onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

OOGLIF
BB GLOW: de nieuwste meso‐techniek, geschikt voor verschillende huidtypes, voor mannen en vrouwen, die een
prach g resultaat gee !
BB Glow is de nieuwste trend in schoonheid en huidverzorging en de meest innova eve verbeterende behande‐
ling. Deze behandeling is nieuw in Nederland.
Wat is BB GLOW?
BB GLOW is een behandeling waarbij je een mooie egale kleur creëert. Dit is een behandeling die de kleur van de
huid naar zijn originele staat brengt. Ook kan deze behandeling helpen om li ekens van acne te herstellen. Bij deze
behandeling worden speciale serums op natuurlijke basis gebruikt. Zo bevat dit serum hyaluronzuur
en an oxidanten, voor een ware heropleving van de huid. Deze serums worden door middel van de dermapen in de
huid gebracht. Het serum vermindert het melaninegehalte op de huid en helpt met het verlichten van de huidskleur.
Zo wordt er een egale, stralende en een heldere huid gecreëerd. Ook kan je voor een mooie (founda on) kleur kie‐
zen.
De behandeling wordt in 3 sessies met een tussen jd van 2 weken uitgevoerd.
Na de behandeling kan de huid één dag nog (wat) rood zijn. Bij gevoelige huidtypes kan deze down me wat langer
duren. De e.v. roodheid mag met Francine’s Minerals gecamouﬂeerd worden.
Deze behandeling is ook uitermate geschikt voor:
* Traangootbehandeling
* Behandeling tegen donkere kringen
De behandeling:
Na het reinigen van het gezicht, kunnen we de huid scrubben om dode huidcellen te verwijderen. Dan worden
de BBglow‐ampullen gemengd tot de gewenste kleur en aangebracht op uw huid. We kunnen kiezen uit meerdere
kleuren. Nu kan de behandeling met de dermapen beginnen. Een verdoving is niet nodig.

De behandeling hee een posi ef eﬀect op:
* Oneven huidskleur
* Kwetsbare en gevoelige huid
* Sproeten
* Verkleuring
* Hyperpigmenta e
* Acnévlekken
* Couperose
* Ouderdomsvlekken

BB GLOW feiten:











BB GLOW‐ serums beva en geen chemische stoﬀen.
BB GLOW‐serum is een product van plantaardige oorsprong.
BB GLOW kan zowel bij mannen als vrouwen worden uitgevoerd en het is geschikt voor elke lee ijd
(vanaf 18 jaar).
BB GLOW zorgt ervoor dat de huidskleur egaal wordt, zodat deze een heldere en stralende uitstraling gee .
BB GLOW kan gerust gebruikt worden rondom de ogen indien deze donkere kringen hebben.
BB GLOW hee geen permanente make‐up eﬀect.
Elke huidskleur hee zijn eigen pigmentserum, hierdoor kan de behandeling bij iedereen worden toegepast.
BB GLOW is geschikt bij een oneﬀen huidskleur, acneli ekens of zonpigmenta e; het kan zorgen voor egali‐
sering.
BB GLOW kan in alle seizoenen worden toegepast en wordt niet beïnvloed door zee, zwembad of water.

Na 1 behandeling is het resultaat zichtbaar maar nog niet op maal. Het resultaat verdubbelt na de tweede sessie en
na elke sessie wordt de houdbaarheid verlengd.
Het eﬀect zal enkele weken tot 2 maanden aanhouden met maar 1 behandeling. Je kunt kiezen voor een onder‐
houdsbehandeling als de kleur gaat verzwakken of 3 sessies met een tussen jd van 2‐4 weken uitgevoerd. Dan heb je
er 9‐12 maanden plezier van. (Bij een ve e huid kan het resultaat korter zijn.)
Het eﬀect van deze behandeling is vergelijkbaar met een BB cream.

Voordelen van BB Glow:
* Je huid wordt egaler en helder
* Poriën verminderen
* Het gezicht ziet er minder vermoeid uit
* Li ekens vallen minder op

Ideaal als:
* Je huid een doﬀe kleur hee .
* Je graag wakker wilt worden met een mooie glow
* Droogte lijntjes en het verhoornde laagje van de huid wilt aanpakken.
* Een minder vlekkerige huid wilt.

Kan het verkleuren onder de zon?
Het verkleurt niet in de zon. De producten beva en geen pigmenten noch ingrediënten die onder de zon kunnen
verkleuren. Enkel is het sterk af te raden de eerste week (tot liefst 2 weken) te zonnen. De producten zijn 100 % na‐
tuurlijk en schadeloos.

Je kan ook kiezen voor een combina e met de microneedlingbehandeling. Dit is ideaal om grotere problemen aan
te pakken. Zo kan er veel dieper worden gewerkt en wordt er collageen aangemaakt om zo grotere problemen aan te
pakken.
Zoals:
* Een huid met veel acneli ekens
* Om de poriën te verkleinen
* Rimpels en verslapping te verbeteren

Wie kan niet behandeld worden?
Indien u zwanger bent, borstvoeding gee of chemotherapie ondergaat, kunt u de behandeling niet ondergaan.

