
De hannah Intense Treatment is een intensieve 
vervolgbehandeling op de hannah Xperience, waarbij 
de nadruk gelegd wordt op het intens boosten van 
de huid door onder andere de toepassing van de 
Trans6peel. Met deze professionele, non-invasieve 
en veilige behandeling wordt de huid diepgaand 
gepeeld en krachtig gestimuleerd, waardoor het 
oppervlak egaler wordt. 

De unieke combinatie van verschillende soorten zuren
zorgen ervoor dat pigmentvlekken en huidverkleuringen
verminderen. Littekens als gevolg van bijvoorbeeld 
onzuiverheden verzachten en huidverdikking, een 
grove poriestructuur en huidverslapping worden 
effectief aangepakt. De celvernieuwing wordt 
dusdanig gestimuleerd dat fijne lijntjes en rimpels 
vervagen en de huid steviger en zichtbaar gladder 
is. Het heeft tevens een antimicrobiële werking, 
waardoor een onzuivere huid zal verbeteren. Deze 
behandeling, uitgevoerd door een gespecialiseerde 
huidcoach, is daarnaast uitstekend inzetbaar bij 
dehydratatie, roodheid en huidirritaties en zelfs een 
gevoelige huid kan meer weerbaar gemaakt worden.

Door de Trans6peel in combinatie met de befaamde 
hannah bindweefselmassage toe te passen, wordt de 

effectiviteit van de peeling vergroot, de huid nog intenser 
gestimuleerd en verstevigd en het zorgt voor een hoger 
opnamevermogen van de actieve werkstoffen die 
tijdens de behandeling gebruikt worden. Wanneer de 
huidcoach optioneel het alom bewezen Ultra Geluid 
inzet, kan nog meer huidverbetering gerealiseerd 
worden vanwege de opname bevorderende 
eigenschappen. Voor optimale resultaten zal de 
huidcoach de Intense Treatment in kuurverband 
toepassen om daarna als onderhoudsbehandeling uit 
te voeren. Uiteraard afhankelijk van de huidconditie en 
het te bereiken doel.

Advies:
Door de Intense Treatment zal de huid meer voeding 
nodig hebben dan gewoonlijk. Het is op de dagen 
na de behandeling van belang dat de huid dus extra 
gevoed wordt. Neem de adviezen van de huidcoach 
daarom goed in acht. Een gedegen advies kan zijn: na 
het zorgvuldig reinigen van de huid, breng je eerst één 
van de hydraterende sprays aan op het gelaat, hals 
en decolleté. Vervolgens een op de huid afgestemd 
hannah serum en een crème. Breng overdag een 
passend Sun Perfection product aan ter bescherming 
en optioneel als finishing touch één van de zijdezachte 
producten uit de Touch familie.

Intense Treatment
• Verbetert de algehele huidconditie 
• Verbetert de huidstructuur
• Verhoogt de opname van voedingstoffen 
• Vermindert fijne lijntjes en rimpels 
• Verzacht littekens
• Natuurlijk liftend effect 
• Preventieve werking bij het ontstaan van rimpels
• Vermindert hyperpigmentatie en huidverkleuringen 
• Reguleert de talgproductie
• Helpt onzuiverheden te verminderen 
• Helpt de huid meer weerbaar te maken bij roodheid en huidirritaties 

Laat je goed adviseren door je huidcoach en 
kijk voor meer informatie op www.hannah.nl.

vind hannah huidcoach op:

0342-476160www.hannah.nl
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