
TOT ZIENS in de salon

MONIQUE VAN KOUWEN is 
enthousiast. Ze neemt graag de tijd 
om uit te leggen hoe het werkt: “De 
Zoner is eigenlijk drie apparaten in 
een. Het juist op elkaar afstemmen 
van deze drie verschillende techno-
logieën in één behandeling, geeft 
een langdurige huidverbetering. 
Via de oppervlakte van je huid 
worden met radiofrequentie, 
mesoporatie en laserled infrarood 
de diepere huidlagen gestimuleerd. 
Met als resultaat dat je huid meer 
collageen en elastine aanmaakt, 

DE ZONER: voor een natuurlijke 
manier van anti-aging

Aanbieding: Nu één Zoner-
behandeling voor € 99 ipv € 125Moon City Spa heeft sinds kort een innovatief apparaat 

waardoor je huid er al na één behandeling gezonder, 
jeugdiger en stralender uitziet. De Zoner. Als je geen botox 
of fi llers wilt gebruiken, maar liever voor een natuurlijke 
manier van anti-aging kiest.

afvalstoffen beter afvoert en 
werkzame stoffen beter opneemt.” 
Zo vermindert de Zoner de tekenen 
van huidveroudering in je gezicht 
en op je lichaam. 

LANGDURIG ANTI-AGING 
EFFECT
De behandeling is pijnloos, voelt 
heel aangenaam, heeft geen bijwer-
kingen en je hoeft na afl oop niet te 
herstellen. Na één behandeling ziet 
je huid er al frisser en steviger uit. 
Wil je met de Zoner je huid lang-

durig verbeteren, dan adviseert 
Monique een kuur van 5 behande-
lingen. Daarmee bestendig je het 
anti-aging effect en hoef je het 
daarna alleen maar bij te houden, 
bijvoorbeeld met zo nu en dan een 
drainage behandeling. 

HEEL BLIJE REACTIES
Wat zijn de resultaten? De reacties 
van dames en heren die een behan-
deling hebben gehad zijn enthou-
siast: “Heb meteen een tweede 
behandeling geboekt, helemaal zin 
in.” “Het is alsof ik op vakantie ben 
geweest, zo’n oppepper heeft het 
aan mijn huid gegeven.” “Waar zijn 
mijn rimpels? Zelfs mijn hang-
wangen en de fl abbers in mijn nek 
zijn duidelijk minder.” Monique is 
er heel blij mee. “De Zoner bereikt 
prachtige resultaten, en dat zonder 
te snijden of te injecteren. Het is 
echt het nieuwste van het nieuwste 
op het gebied van huid verbetering. 
De techniek komt uit Italië en ik 
ben er heel trots op dat wij de 
eerste salon in Nederland zijn die 
deze behandeling aanbiedt.”
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JE GEZICHT TERUG
Met permanente make-up zie je er altijd ver-
zorgd uit en heb je geen last meer van uitgelo-
pen eyeliner door de regen én het bespaart tijd. 
“Maar permanente make-up is meer. We kunnen 
mensen echt hun gezicht teruggeven,” bena-
drukt Monique. “Als je ouder wordt, kan het 
gebeuren dat je wenkbrauwen dunner worden 
of zelfs helemaal verdwijnen. Met deze nieuwe 
techniek kunnen we mooie, volle, natuurlijke 
wenkbrauwen maken.” 

MOOIE WENKBRAUWEN
Bij permanente make-up wordt er met een 
naaldpen pigment in de lederhuid gebracht. 
“Bij de wenkbrauwen gebruiken we de hairstroke 
techniek, die geeft een heel natuurlijk resultaat,” 
legt  Monique uit. Eerst bepalen we de juiste 
kleur en de vorm, daarna maken we met een 
naaldpen kleine krasjes in de huid die worden 
gevuld met pigment. Zo worden het ‘haartjes’ 
die je bijna niet van echt kunt onderscheiden. 

PERMANENTE EYELINER
Wil je iedere dag een strakke eyeliner die niet 
kan uitlopen? Dan is permanente eyeliner een 
uitkomst. De eyeliner kan onder én boven de 
ogen aangebracht worden, en dan: hop, sporten, 
zwemmen en de regen in zonder dat je je zorgen 
maakt over uitlopen.  

Altijd goed voor de dag met 
PERMANENTE MAKE-UP
Monique van Kouwen van Moon City Spa heeft haar opleiding 
 Permanente Make-Up afgerond en is hiervoor GGD gecertifi ceerd. 
Dat betekent dat zij huid-doorborende behandelingen mag 
uitvoeren. De techniek van permanente make-up lijkt namelijk op 
tatoeëren: het naaldje gaat wel minder diep de huid in en het is 
daarmee minder pijnlijk.

SERIE VAN 3
Er zijn 3 behandelingen nodig en tussen de 
behandelingen zitten minimaal 4 weken. Na de 
eerste behandeling is het resultaat al mooi. De 
tweede en derde behandeling zetten de puntjes 
op de i voor een lang durig mooi resultaat.

ADVIES?
Wil je weten wat permanente make up voor jou 
kan doen en wat de mogelijkheden zijn? 
Maak dan een afspraak voor een gratis 
adviesgesprek.
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Aanbieding: € 175 voor de eerste  
zetting, nabehandeling vanaf € 75


