GELAATSVERZORGINGEN NUXE
LUXE UIT DE NATUUR
Met Nuxe creëren we luxueuze behandelingen vergezeld met een heerlijk
parfum. Deze behandelingen zijn een ware ervaring voor lichaam en
geest. Alle behandelingen zijn geschikt voor elk huidtype.
HYDRAFACIAL • HYDRATERENDE BEHANDELING
Een behandeling die de huid gedurende 24 uur de huid zal hydrateren en
kalmeren. Deze zal terug stralen en soepeler aanvoelen. De hydrafacial
behandeling Crème Fraîche de Beauté op basis van plantaardige melksappen en aloë vera is geschikt voor de meeste huidtypes en leeftijden.
NIRVANESQUE • EERSTE RIMPELS
Een behandeling die ervoor zorgt dat de eerste expressierimpeltjes gereduceerd worden en de gelaatstrekken ontspannen met behulp van het
Nuxe Nirvanesque gamma op basis van de pioenroos en blauwe lotus.
NUXELLENCE • HERLADER VAN JEUGDIGHEID
Een behandeling die zorgt voor een stralende huid en geschikt is voor alle
huidtypes en leeftijden. Ook mensen die vaak onder de zonnebank gaan
of mensen die roken krijgen terug een stralende teint.
MERVEILLANCE EXPERT • HERSTELLEN VAN ELASTICITEIT EN
RIMPELS
Een behandeling die de elasticiteit van de huid verbetert en de contouren
van het gelaat verstevigt. Dieper gelegen rimpels worden tijdens deze
behandeling uitgevlakt met behulp van het Nuxe Merveillance Expert
gamma op basis van de daglelie.
NUXURIANCE ULTRA • HERSTELLEN VAN DENSITEIT EN GLANS
Een behandeling geschikt om de densiteit van de huid te verbeteren.
De verslapping van de huid wordt tegen gegaan en de huid krijgt meer
glans met behulp van het Nuxe Nuxuriance Ultra gamma op basis van de
saffraankrokus en de Bougainvillea bloem.
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PIGMENTATION-TREATMENT • ANTI-VLEKKEN BEHANDELING
Een behandeling die er voor zorgt dat zowel de grootte als de kleur van
pigmentvlekken vermindert. De teint wordt terug egaal en stralend met
behulp van het Nuxe Splendieuse gamma op basis van de witte krokus en
gemberbloesem.
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