
1 AHA Rapid Exfoliator Regular Treatment           
 Fijne lijntjes en rimpels verminderen door het exfoliërende geconcentreerde glycolzuur   
 die de dode huidcellen verwijderd. Een unieke, gepatenteerde mix van anti-oxidanten 
 en hydratoren verzachten en revitaliseren de huid om een zachtere en gladdere teint te   
 onthullen. Tijdens de behandeling zullen wij de sterkte van de werkstoffen geleidelijk   
 opvoeren, waardoor er uiteindelijk een verbetering in de huidtextuur, spierspanning en
  jeugdigheid te zien zal zijn. Behandeling is geschikt voor alle huidtypes. 
 Huidscanner, reinigen, preparation solution, exfoliëren, handmassage, gezichtsmassage,  
 gezichtsmasker, armmassage, lotion fase, afsluitende verzorging.            
 (Kuur van 5 behandelingen)           
  
2  IWR Rapid Peel Wrinkle Reducer Treatment          
 Vermindert met krachtige exfoliërende werkstoffen drastisch en snel rimpeltjes terwijl 
 de huid langdurig wordt gehydrateerd. Biedt zichtbare verbetering in textuur en 
 spierspanning zonder de huid te irriteren. De exclusieve Durian Cell Reform technologie  
 zorgt voor een perfecte opname van anti-aging ingrediënten door de huid. Deze klinisch  
 bewezen, resultaat gerichte gezichtsbehandeling zal uw huid helderder, gladder en 
 steviger maken. 
 Huidscanner, reinigen, preparation solution, exfoliëren, handmassage,     
 gezichtsmassage, gezichtsmasker, armmassage, lotion fase, afsluitende verzorging.    
 (Kuur van 3 behandelingen)            

3  Hydrolyte Moisture Infusion Facial     
       Deze intens hydraterende behandeling vult vocht op cellulair niveau aan waardoor 
 het resultaat nog lang na de behandeling zichtbaar is: het hydratatie niveau van de huid  
 wordt verdubbeld tot wel 8 uur lang. 
 Het super hydraterende serum-en-spraysysteem doordrenkt de huid met essentiële 
 voeding. Cellulaire hydratatie en stevigheid worden verbeterd en de huidbarrière 
 wordt hersteld. Deze behandeling is ideaal voor een droge/vochtarme huid.
 Huidscanner, reinigen, preparation solution, exfoliëren, handmassage, 
 gezichtsmassage, gezichtsmasker, armmassage, lotion fase, afsluitende verzorging.

4  Sun undone vitamin C infusion facial           
De blootstelling aan milieufactoren kan een breed scala aan huidproblemen veroorzaken. 
 Deze anti-oxidanten behandeling is geformuleerd om helderheid, textuur, elasticiteit 
	 en	stevigheid	te	herstellen	en	ondertussen	de	pigmentatie,	fijne	lijntjes	en	rimpels	te	 		
 laten overgaan in een egale en gladde huid. Dr Murad’s gepatenteerde infusietech-
 nologie zorgt ervoor dat pure vitamine C direct door de huid kan worden opgenomen.   
	 Een	significante	verbetering	is	al	te	zien	na	1	behandeling.	
 Huidscanner, reinigen, preparation solution, exfoliëren, handmassage, 
 gezichtsmassage, gezichtsmasker, armmassage, lotion fase, afsluitende verzorging. 

5  Resurgence Renewal facial     
 Deze multi-actieve behandeling herstelt de stralende glans van de huid. Het is de
	 ideale	facial	voor	een	droge	huid	met	fijne	lijntjes,	verlies	van	elasticiteit,	een	vale	huid		 	
 en wellicht pukkeltjes met een hormonale achtergrond. Geavanceerde collageen 
 opbouwende techniek verhoogt de elasticiteit en de veerkracht om de vertoning van   
 matige tot diepe rimpels te verminderen, de huid voor vaalheid te behouden en de 
 celdeling te stimuleren. Een luxueuze behandeling die hydrateert, soepelheid, textuur 
	 en	spierspanning	van	de	huid	herstelt.	Al	na	1	behandeling	zult	u	de	jeugdige	
 ‘Murad Glow’ zien. 
 Huidscanner, reinigen, preparation solution, exfoliëren, handmassage, 
 gezichtsmassage, gezichtsmasker, armmassage, lotion fase, afsluitende verzorging. 

6  Redness Therapie facial        
 Of de roodheid nu wordt veroorzaakt door stress, zon, wind of extreme temperaturen,   
 deze doorbraak in behandelingen geeft direct verlichting, kalmeert en verzacht de snel
 rood wordende en gevoelige huid. De gepatenteerde formules van Dr. Murad zijn rijk
 aan anti-oxidanten en ontstekingsremmende eigenschappen. Met 2 intens kalmerende   
 en verkoelende maskers, is deze behandeling ee uitkomstvoor mensen met een 
 constante roodheid in de huid. 
 Huidscanner, reinigen, preparation solution, exfoliëren, handmassage, 
 gezichtsmassage, gezichtsmasker, armmassage, lotion fase, afsluitende verzorging. 

7  Blemish complex facial            
 Het onder controle krijgen van acne uitbraken is een complexe zaak. Daarom is deze   
 behandeling ontwikkeld om acne uitbraken te verminderen, de zuiverheid van de huid 
 te verbeteren, terwijl roodheid en ontstekingen worden verzacht. Deze krachtige 
 professionele behandeling bevat exfoliërende fruit enzymen om verstopte poriën diep 
 te reinigen zonder te irriteren. Geschikt voor alle vormen van acne, zelfs om acne op de  
 rug en het decolleté onder controle te krijgen. 
 Huidscanner, reinigen, preparation solution, exfoliëren, handmassage, 
 gezichtsmassage, gezichtsmasker, armmassage, lotion fase, afsluitende verzorging.

8  Pom power pore cleanser facial                  
 Geeft een boost aan de effecten van je dagelijkse huidverzorging. De krachtige 
 fruitenzymen verwijderen vuil en onzuiverheden, make-up resten en dode huidcellen.   
 Bevat het anti-oxidantrijke granaatappel waarmee vrije radicalen worden aangepakt. 
 Het resultaat: een frisse, stralende huid. 
 Huidscanner, reinigen, preparation solution, exfoliëren, gezichtsmassage, 
 lotion fase, afsluitende verzorging.

9  Clearly Youthful facial              
 Met deze wetenschappelijk geformuleerde gezichtsbehandeling gaan wij de 
 jeugdigheid van de huid herstellen. Puistjes verminderen en tegelijkertijd wordt de 
 huid helderder en gladder. De missie tegen puistjes en de tekenen van huidveroudering  
 wordt naar een hoger niveau gebracht. Deze behandeling helpt om de poriën te 
 reinigen, roodheid te kalmeren en ontstekingen te verlichten terwijl het de elasticiteit   
	 stimuleert,	en	fijne	lijntjes	en	rimpels	vermindert.	Al	na	1	behandeling	zie	je	resultaat.			
 Huidscanner, reinigen, preparation solution, exfoliëren, handmassage, 
 gezichtsmassage, gezichtsmasker, armmassage, lotion fase, afsluitende verzorging.   

10  Murad men facial             
Door	het	scheren	kunnen	specifieke	problemen	ontstaan,	van	een	brandende	huid	
 tot chronische droogte, ingegroeide haren, verstopte poriën, ontstekingen en soms zelfs  
 een acne uitbraak. Daarom is deze all-inclusive behandeling ontwikkeld om de geïrriteer 
 de huid direct te kalmeren, de verstopte poriën schoon te maken en een vale huid weg   
 te nemen. Hydrateert en versterkt de natuurlijke huidbarrière.  
 Huidscanner, reinigen, preparation solution, exfoliëren, handmassage, 
 gezichtsmassage, gezichtsmasker, armmassage, lotion fase, afsluitende verzorging.

11  Youth builder facial                
 Deze uitgebreide, anti-aging gezichtsbehandeling is de ideale behandeling om 
 alle tekenen van veroudering te verslaan. Het Immuno-skin Complex reprogrammeert 
 de huid voor meer jeugdigheid. De rimpels, het verlies van elasticiteit en pigmentatie  
 worden geminimaliseerd. De Murad Youth Building Accupressuur massage geeft de   
 vermoeide huid nieuwe energie en werkt verstevigend op het huidweefsel. Het speciale  
 oogmasker geeft een instant eye lift terwijl het gezichtsmasker de huid kalmeert, 
 hydrateert en verkoelt. Hierdoor wordt de huid gladder, stralender en jeugdiger.   
 Huidscanner, reinigen, preparation solution, ip5 intensive peeling, handmassage, 
 gezichtsmassage, gezichtsmasker met oogmasker, lotion fase, afsluitende verzorging.  
 (Kuur van 3 behandelingen)          
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