
Aanbieding: € 135 voor een behandeling 
van gezicht en hals (in plaats van € 155)

MICRO NEEDLING: slimme 
technologie voor een gladde, 
stralende, gezonde huid

VOOR WELKE HUIDCONDITIE IS 
MICRO  NEEDLING GESCHIKT?
• (Acne)littekens
• Een door zon beschadigde huid
• Grove poriën en/of grove huidstructuur
• Melasma, ook wel zwangerschapsmasker
• Rimpels en fi jne lijntjes
• Cellulitis
• Striae

GEEFT EEN MICRO NEEDLING 
 BEHANDELING DIRECT RESULTAAT?
De huid heeft tijd nodig om collageen en 
elastine aan te maken. Wanneer de huid na 
twee tot vier weken is herstelt is deze sterker, 
soepeler, egaler van kleur en dikker geworden. 
Het optimale resultaat bestaat gemiddeld uit 
een kuur van 3 tot 5 behandelingen. 

U kunt bij Moon City Spa terecht zonder 
verwijzing van de huisarts of dermatoloog. 
Bent u benieuwd wat deze behandeling voor 
u kan doen? Maak dan een afspraak voor een 
intakegesprek. Het tarief voor het intake-
gesprek is € 40,-. Deze factuur vervalt zodra 
u bij ons op behandeling komt.

Moon City Spa
Herenstraat 38 Culemborg
0345 752 169
moon-city-spa.nl

Micro Needling therapie is een doeltreff ende diepte-
behande ling waarbij de diepere huidlagen gestimuleerd 
worden tot de aanmaak van collageen en elastine. Het 
resultaat is een strakkere, stralende en een egale huid. 
De behandeling is zeer eff ectief tegen rimpels, acne, 
grove poriën en huidschade.

BIJ DEZE METHODE  wordt gebruikt gemaakt van de 
vernieuwende technologie van de Dermapen. Terwijl de 
Moon City Spa huid therapeut de pen rustig over de huid 
beweegt, activeren minuscule steriele naaldjes de 
diepere huid lagen en stimuleren zo de aanmaak van 
collageen en elastine. 
De microkanaaltjes in de huid, die door de prikjes 
ontstaan, maken het mogelijk dat werkstoffen zoals 
hyaluronzuur diep in de huid worden opgenomen.

De combinatie van het diep inbrengen van geconcen-
treerde werkstoffen en het gelijktijdig stimuleren van 
de aanmaak van collageen en elastine maken de nieuwe 
Micro Needling techniek tot een verbluffend, effectief 
wapen in de strijd tegen rimpeltjes, huidverslapping en 
algehele huidveroudering.



Je kunt bij Moon City Spa terecht voor:
HUIDVERZORGENDE BEHANDELINGEN

Voor ELK HUIDPROBLEEM 
de juiste aanpak

ANTI-AGING BEHANDELINGEN
Als je geen botox of fi llers wilt gebruiken, 
maar liever voor een natuurlijke manier van 
anti-aging kiest. 
• Micro Needling
• Zoner anti-age trilogy

HUIDVERBETERENDE  BEHANDELINGEN 
• drainagebehandelingen
• exfoliatie
• bindweefselbehandeling
• behandeling bij acne, couperose of rosacea

Moon City Spa werkt op een natuurlijke manier aan 
huidverbetering.  Of je nu een huidprobleem hebt of 
voor anti-aging kiest: met de natuurlijke aanpak van 
Moon City Spa ziet je huid er al na één behandeling 
gezonder, jeugdiger en stralender uit.

LICHAAMSBEHANDELING
• massages
• anti stress behandelingen
• cellulitis behandelingen

PERMANENTE MAKE-UP
• wenkbrauwen
• eyeliner
• lippen

CADEAUBONNEN
• ieder gewenst bedrag

Advies?
Wil je weten wat Moon City Spa voor 
jou kan doen en wat de mogelijkheden 
zijn? Maak dan een afspraak voor een 
gratis adviesgesprek.

Moon City Spa
Herenstraat 38 Culemborg
0345 752 169
moon-city-spa.nl

Een mooie 
huid voor 
iedereen

* Vrij te besteden bij Moon City Spa in Culemborg
* Geldig tot 1 jaar na datum van uitgifte en niet inwisselbaar voor geld

Bedrag

Datum uitgifte

Referentie

Handtekening

Moon City Spa werkt op een natuurlijke manier aan 
huidverbetering. Of je nu een huidprobleem hebt of 
voor anti-aging kiest: met de natuurlijke aanpak van 
Moon City Spa ziet je huid er al na één behandeling 
gezonder, jeugdiger en stralender uit.  
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