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HEB JIJ EEN FANTASTISCH RESULTAAT BEHAALD 
MET ÉÉN VAN JE KLANTEN?
Inspireer anderen met jouw vóór- en na-foto’s en vertel hoe je samen 
met de klant tot dit eindresultaat bent gekomen. Stuur een mailtje naar  
c.swagten@gpmedia.nl en wie weet staat jouw inspirerende werkwijze in 
de komende editie van De Beautysalon!

Share Your Care!
PIGMENTVLEKKEN, AANHOUDENDE ROODHEID, RIMPELVORMING, 

EEN VERVELENDE ONDERKIN OF EEN VALE HUID, HET ZIJN 

VOOR JOU WAARSCHIJNLIJK VEELGEHOORDE KLACHTEN WAAR 

JE DE JUISTE OPLOSSING VOOR IN HUIS HEBT. HEB JIJ EEN 

MOOI RESULTAAT GEBOEKT MET EEN CRYOLIPOLYSE-KUUR, 

BINDWEEFSELMASSAGES, ZIE JE DIRECT VERBETERING NA ÉÉN 

MICRODERMABRASIE BEHANDELING OF HEB JIJ DE PERFECTE 

WENKBRAUWEN GECREËERD? SHARE YOUR CARE! 
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Behandeling gebaseerd op Resurface van 
Diego dalla Palma professional

Wat was de vraag van de klant? 
“De klant had al enige tijd een erg onrustige huid. Dit is erger 
geworden tijdens haar zwangerschap. Zij wilde hier uiteraard van 
af. en heeft mij gevraagd wat de mogelijkheden waren. Ik heb haar 
de kuur met fruitzuren uitgelegd en verteld wat voor resultaat we 
daarmee zouden kunnen behalen.”

Met welk merk werkte je?
“Ik werkte voor deze kuur met de producten uit de Resurface-
lijn van Diego dalla Palma Professional. De producten werken 
huidvernieuwend en geven mooie resultaten zonder onaangename 
bijwerkingen of ontstekingsprocessen. Resurface geeft de 
mogelijkheid om op de imperfecties te werken en op de anti-aging.”

Voor welke behandeling koos je en waarom koos je hiervoor? 
“Ik heb voor deze klant gekozen voor een kuur met fruitzuren, 
oplopend in sterkte. De klant was het met mij eens dat wij alleen met 
een kuur het meeste resultaat zouden bereiken. De kuur bestond 
uit zes behandelingen van ongeveer 45 minuten per behandeling 
in een frequentie van één keer per week. Het percentage fruitzuren 
liep op van 10% naar 20% en uiteindelijk naar 40%. De klant 
kreeg twee producten mee voor thuisgebruik tijdens de kuur. 

Na de behandelingen was er geen sprake van extreme roodheid of schilfering van 
de huid. Bij het starten van de kuur zijn uiteraard foto's gemaakt.”

Hoe ging je te werk?
“Na een intake waarbij de wensen van de klant werden besproken en een huidanalyse 
werd gemaakt, heb ik de klant geadviseerd met de Resurface-kuur te starten die de 
imperfecties aanpakt. Ik heb haar uitgelegd wat de kuur inhoudt en welke resultaten 
er behaald kunnen worden. De producten die zij thuis moest gebruiken tijdens de 
kuur heb ik ook toegelicht. De zes afspraken voor de behandelingen zijn meteen 
gemaakt. Vóór de eerste behandeling heb ik een foto gemaakt van verschillende 
plaatsen in haar gezicht. Tijdens de behandelingen heb ik steeds uitgelegd wat er 
ging gebeuren en de huid goed in de gaten gehouden. De huid werd gereinigd met 
een milde milk en een lotion met 5% AHA’s. Vervolgens werd een algenpeeling 
aangebracht die wordt gemengd met een activator. Deze peeling dient tien minuten 
op het gezicht te blijven. Daarna volgt een neutraliserende lotion en een verzachtend 
serum. Als afsluiting wordt een masker aangebracht dat de huid weer in balans 
bracht. Er werden twee behandelingen gegeven met de algenpeeling, daarna twee 
met 20% fruitzuren en een speciale ampul en als afsluiting twee behandelingen met 
40% fruitzuren en een ampul. Tussentijds maakte ik foto's van de vorderingen en 
natuurlijk van het eindresultaat.”

Wat was het resultaat? 
“Bij aanvang van de kuur was de huid erg onrustig. Er waren littekens aanwezig van 
vroegere acné en veel talgophopingen. De huid voelde niet fijn aan. Na de kuur waren 
de talgophopingen zo goed als verdwenen en ook de littekens waren vervaagd. De 
huid is veel gladder dan vóór de kuur en ziet er ook veel gezonder uit. De klant is 
heel blij met het behaalde resultaat. Ik geef haar regelmatig een behandeling met de 
algenpeeling als onderhoud.”


