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Eerst en vooral…
Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Op alle vlakken in het leven natuurlijk!
Wij hebben alvast leuk nieuws voor dit jaar:
• De MicroSkinPolishTM van Medcos® is aangekomen!
• De agenda van het voorjaar met een aantal leuke workshops en demonstraties zijn
gekend.
• Deelname aan de Verwenjezelf beurs op 20 februari 2011.

MicroSkinPolishTM
Rimpels, grove poriën, acné, acnélittekens, vale huid, rokershuid, onzuivere huid, striae of een slechte en verslapte huid?
De MicroSkinPolishTM van Medcos® is een revolutionaire 3-in-1-methode op het vlak van huidverbetering en verjonging.

3x Power
De MedCos® MicroSkinPolishTM bestaat uit drie krachtige en veilige technologieën in één apparaat.
Samen vormen ze een complete behandeling voor huidverbetering en huidverjonging:
• Microdermabrasie
• Low Level Laser Technology (cold laser)
• Polishing the Skin
Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Het resultaat van een kuur van ongeveer acht behandelingen: een beduidend jonge, frisse,
stevige, egale en gladde huid.
Met de onderhoudsbehandeling van een keer per vier of maximum zes weken blijft deze verbetering duidelijk zichtbaar en duurzaam.
Wij bieden verschillende mogelijkheden aan om de kuur te volgen. Op het einde van dit artikel leest u er meer over.

Stap 1 - Microdermabrasie
Na het reinigen van de te behandelen delen halen we via een speciale vacuümtechniek met steriele microkristallen laagjes oude en dode
huidcellen weg. De gebruikte kristallen en de losgekomen huidcellen worden opgezogen.
Hierdoor wordt de productie van collageen en elastine* in de huid gestimuleerd en de nieuwe jonge cellen worden zichtbaar.
Na deze stap is uw huid ontvankelijk voor actieve werkstoffen en klaar voor de volgende stap.
*(Collageen en elastine zijn verantwoordelijk voor de stevigheid en veerkracht van de huid. De productie hiervan neemt af naarmate we
ouder worden maar kan door middel van deze techniek terug geprikkeld worden.)

Stap 2 - Low Level Laser Technology
Deze technologie wordt ook wel Cold Laser genoemd, omdat er geen warmte bij vrijkomt – en dus geen risico op verbranden geeft*.
We brengen actieve werkstoffen als hoogwaardig hyaluronzuur**, essentiële vitaminen en anti-oxidanten aan op uw huid.
Dankzij de sterke lichtenergie in combinatie met een massagetechniek kan uw huid de actieve werkstoffen optimaal opnemen en de
afvalstoffen goed afvoeren.
De ‘batterij’ van de cellen krijgt als het ware een kick om weer optimaal te functioneren. De huid verbetert zienderogen en voelt stevig aan.
*(De veiligheid en de werking van de LLLT behandelingen zijn door ruim 2500 wetenschappelijke onderzoeken onderbouwd)
**(Hyaluronzuur is een huideigen element dat een zeer grote hoeveelheid water aan zich kan binden en mede zorg draagt voor het
volume en de strakheid van uw huid. Bij het ouder worden neemt de hoeveelheid hyaluronzuur af waardoor de huid gaat ‘doorhangen’ en
ouder toont. Het hoogwaardig Medcos® Hyaluronzuur is de nieuwste generatie hyaluronzuur welke in de huid kan doordringen en in staat is
om de aanmaak van hyaluronzuur in de huid te stimuleren.)

Stap 3 - Polishing the Skin – the finishing touch
Met behulp van een massagestick met een polijststuk, verdelen we een voedend en beschermend serum over uw huid.
De massage geeft een verwarmend effect en de huid een finishing polish, waardoor u het instituut met een gladde en stralende huid
verlaat.

Enkele redenen waarom u kiest voor de Medcos® MicroSkinPolishTM:
1.

de Medcos® MicroSkinPolish TM vormt een 3-in-1 totaalbehandeling met een snel, effectief en duurzaam resultaat op het gebied
van huidverbetering, die de resultaten in de cosmetische chirurgie benaderen.
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2.

Het is een apparaat van Nederlands fabricaat dat volgens de hoogste kwaliteitsnormen en strengste veiligheidseisen wordt
geproduceerd.
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3. De professionele behandelaars die met de MedCos® MicroSkinPolishTM werken, zijn grondig getraind en gecertificeerd.
®
4. De MedCos Partners werken volgens een zeer streng ‘one-tipset-only’ hygiëne protocol. Dit protocol zorgt ervoor dat u altijd
volgens de hoogste hygiëne eisen wordt behandeld.
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5. De gecertificeerde behandelaars die met de MedCos® MicroSkinPolishTM werken, kunnen u helder en eerlijk uitleggen wat de
behandeling voor u kan betekenen en bieden de hoogst mogelijke nazorg.
Het beste resultaat wordt behaalt door een kuur van 4 tot 8 weken, gevolgd door vervolgbehandelingen om de 4 tot maximum 6 weken.
Wij stellen voor u het volgende voor:
Kuur

Prijs

Extra

Uw voordeel

4 weken kuur á 1x/week

€389,-

+ gratis Jojoba Care® dagcrème (met lichte UV-filter) t.w.v. €30,00

€33,-

6 weken kuur á 1x/week

€539,-

+ gratis Jojoba Care® dagcrème (met lichte UV-filter) t.w.v. €30,00

€79,-

8 weken kuur á 1x/week

€669,-

+ gratis Jojoba Care® dagcrème (met lichte UV-filter) t.w.v. €30,00
+ reinigingsset Jojoba Care® (melk, demagel-oogcontour, floral tonic)

€216,-

t.w.v. €71,00
Vervolg en/of losse
behandeling
Losse behandeling
Vervolgbehandeling
(binnen de 4 weken)
Vervolgbehandeling
(binnen de 6 weken)
Proefbehandeling
(eenmalig)

Prijs

Extra

Uw voordeel

€98,-

-

-

€80,-

-

€18,-

€88,-

-

€10,-

€49,-

-

€49,-

Kom gerust langs voor een proefbehandeling en mocht u nog vragen hebben, we staan u met raad en daad bij.
We maken samen met u een persoonlijk stappenplan op om zo tot het beste resultaat te komen.

MicroSkinPolishTM

Agenda februari – maart 2011
Februari 2011
Woensdag 9 februari 2011

Workshop Rug, nek- & schoudermassage (deel 1)

19u00 – 21u30

Woensdag 16 februari 2011

Workshop Rug, nek- & schoudermassage (deel 2)

19u00 – 21u30

Dinsdag 22 februari 2011

Workshop Huidverzorging & verbetering
+ gezichtsgymnastiek (1 avond)

19u00 – 21u30

€25,-

Donderdag 24 februari 2011

Workshop Huidverzorging & verbetering
+ gezichtsgymnastiek (1 avond)

19u00 – 21u30

€25,-

Woensdag 16 maart 2011

Massagedemo’s +
Cellulite behandeling demo / uitleg

19u00 – 21u30

Gratis maar wel
reserveren!

Donderdag 17 maart 2011

Massagedemo’s +
Cellulite behandeling demo / uitleg

19u00 – 21u30

Gratis maar wel
reserveren!

€120,-

Maart 2011

Reserveren en betalen
Via mail: stuur een mail naar info@instituut-lamat.nl met de naam en datum van de gewenste workshop en het aantal personen.
of
Telefonisch op nummer 0486-45 39 36
Nadien ontvangt u van ons een inschrijfbevestiging en een vraag tot eerste aanbetaling om uw inschrijving te bevestigen.
Workshop Rug, nek- & schoudermassage €25,Workshop huidverzorging & verbetering €10,Het resterende bedrag mag de dag zelf cash worden betaald of via de pinautomaat.
Bij afwezigheid wordt het reservatiebedrag niet terugbetaald.
Indien de workshop niet doorgaat wordt het bedrag teruggestort op uw rekening. De workshops gaan door vanaf 4 personen!
Tijdens de workshops is het mogelijk producten aan te schaffen met 5% korting.
Binnenkort komt er nog een uitnodiging per workshop in uw mailbox, hou die alvast in de gaten!

20 februari 2011 Deelname beurs Verwenjezelf
Op zondag 20 februari 2011 staan we op de Verwenjezelf beurs te Malden.
Aanstaande woensdag is er een workshop voor de deelnemers van deze beurs en dan brengen wij meer nieuws hierover!

Meer info over de beurs op www.verwenjezelf.nu

Wist u dat…
… wij ook te volgen zijn op Facebook :

http://tinylink.in/ARX

… wij ook te volgen zijn op Twitter :

http://twitter.com/InstituutLamat

Daar verschijnen steeds de laatste nieuwtjes over alle activiteiten van Instituut Lamat.

En in februari…
… komt er een open avond en waarschijnlijk een zaterdag bij om de MicroSkinPolishTM voor te stellen aan het publiek.
Met demonstratie en een aantrekkelijke intekenkorting.
U hoort er binnenkort nog van!

Opgelet!
Van 22 tot en met 30 januari 2011 zijn we er niet.
Vanaf 31 januari zijn we terug op post om de mails en telefoons te beantwoorden.
Inschrijven kan wel gedurende die periode, alleen zullen de bevestigingen later verzonden worden.

We hopen u uiteraard snel (nog) eens te mogen begroeten bij ons… steeds welkom!
Met relaxte groet
Pol & Hans
Instituut Lamat
Behandelingen uitsluitend op afspraak van maandag t/m vrijdag overdag/’s avonds en op zaterdag ochtend/middag.
Bij ons kan er ook gepind worden!
Hooge Raam 6 - 5411 LT Zeeland - 0486-453936 of 06-19498601 - www.instituut-lamat.nl - info@instituut-lamat.nl

