SUPERBOOST - Biofeedback technologie voor een strakke & frisse huid
Deze Superboost geeft jou de zachtheid van een cosmetische verzorging (pijnloos) met de impact van een
medische behandeling. De mogelijkheden zijn zeer gevarieerd en zeer uitgebreid: van een snelle huidboost tot
oplossing voor huidveroudering, fijne rimpels, couperose, oog lifting, onregelmatige huid, grove poriën, acné
(over)gevoeligheid, huidspanning, etc.
Afhankelijk van jouw huidtype en probleem, kiest de IKARI Skin Expert de voor jou geschikte vorm van
Superboost.
Hoe bepalen we jouw huidtype? We bepalen alle parameters bij een YOURSKINKINTYPETM huidanalyse, de
gepatenteerde objectieve meettechniek. Die leidt ons en jouw naar een skincode, waaruit we meteen kunnen
aflezen hoe jouw huid is en waarmee we jou dus op de beste manier kunnen helpen.
Dan gaan we over tot de behandeling: eerst worden actieve stoffen in de huid gebracht via een naaldloze
injectie met jet-stream, terwijl tezelfdertijd het diepere overtollige vuil uit de poriën wordt gepompt. De
bestaande kanalen in de huid vullen zich met vloeistof vol met mineralen en vitaminen (dé basisbestanddelen
voor de volgende stap).
En dan: zeer belangrijk: de electrostimulatie op de spieren (biofeedback voor re-educatie van de spier), de spier
krijgt nieuwe impulsen en gaat automatisch strakker worden en de huid ontspannen, ogen opentrekken,
wenkbrauwen liften, ...
Wanneer kom jij in aanmerking?
ü Je wil jouw huid zacht behandelen, zonder prikken, maar toch met resultaat
ü Je hebt acné en neemt liever geen medicatie of je wil je vette huid normaliseren
ü Je wil graag verslapte huid (lift effect) of verkrampte (frons, kraaienpootjes) spieren te harmoniseren
ü Je wil graag een verslapte hals -en kaaklijn terug te verstevigen
ü Je wil graag een instant glow: instant hydratatie van de huid
ü Je hebt last van donkere kringen of (fijne) rimpels rond de ogen
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Waar hou jij rekening mee?
ü De IKARI Superboost behandeling is pijnloos en niet invasief
ü Je herhaalt de behandeling na 2 weken, en nadien na 3 weken, en neemt dan een onderhoudsbeurt
per 3 maanden voor een langdurig effect
ü Heb je een speciale gelegenheid (feest, date, weekendje weg?), dan ben jij het stralende (superboost)
middelpunt! Kom langs 1 of 2 dagen voor je ‘speciaal’ moment
Jouw resultaat?
Een frisse, goed doorbloedde, strakkere huid, opgespannen wenkbrauwen, open ogen, frisse blik. Je ziet meteen
resultaat en het voelt SUPER.
Prijs
€150 per sessie voor een grote zone (gelaat, hals, décolleté)
€100 per sessie voor een kleine zone (ogen, voorhoofd)
€80 per sessie voor de handen (want die ook verdienen een Superboost)
€80 per sessie voor acné
Maak jouw afspraak
IKARI Institute is powered by IKARI Skin Experts: cosmetica op maat dankzij de ‘YOURSKINTYPETM
Huidanalyse’. Dé garantie voor jouw resultaat. Reserveer nu jouw gratis & vrijblijvende huidanalyse online via
www.ikari-institute.be.
Tijdens deze analyse, krijg je van de Skin Experte ook steeds alle uitleg over de behandeling die best bij jou past.
Wetenschappelijke info over deze behandeling, met video, kan je ook vinden op www.drkaravani.com.
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