Eén van de meest voorkomende oorzaken van
huidproblemen en huidveroudering is een slechte
doorbloeding. Die doorbloeding kan verbeterd
worden door het stimuleren van de bloedcirculatie.

Huidverbetering
op een natuurlijke
manier

huidcoach
Els Kiljan

Over Bodyspice

Bij Bodyspice gaan we alleen voor topkwaliteit en we
startten daarom reeds 19 jaar geleden de samenwerking
met het bekende huidverbeterende prestigemerk hannah.
Huidverbetering is mogelijk voor iedereen én voor alle
leeftijden. Dat is waar hannah én wij prominent voor staan
door middel van individueel maatwerk voor elke huid én
natuurlijk de befaamde hannah Bindweefselmassage!

Het ‘hannah systeem voor huidverbetering’

Het jarenlange specialisme ten aanzien van de huid en
de unieke Bindweefselmassage van hannah hebben geleid
tot een effectief en uniek stappenplan voor je huid.
Het ‘hannah systeem voor huidverbetering’ heeft als
voornaamste doel een zichtbare en vooral duurzame
huidverbetering voor iedereen te realiseren.
Dankzij hannah zijn we in staat om alles uit je huid te
halen wat nog potentieel aanwezig is. Dit wil zeggen
dat de doorbloeding, zuurstoftoevoer, egaliteit, glans
en je algehele huidconditie eerst intensief worden
verbeterd tijdens onze salonbehandelingen.

Persoonlijk maatwerk voor jouw huid

Voorafgaand aan de behandeling bespreken we je wensen
en analyseren we je huid door middel van een huidmeting met de Skin Analyzer 2.0. Dit unieke apparaat meet
je persoonlijke huidconditie op een aantal belangrijke
waarden, die ons in staat stellen om precies te zien wat
jouw huid nodig heeft. Vervolgens zullen alle stappen
van het ‘hannah systeem voor huidverbetering’ worden
toegepast, met voor jou individueel afgestemde hannah
producten die je huid reinigen, peelen, stimuleren,
herstellen en beschermen.

In het bruisende hart van Amsterdam bevindt
zich Schoonheidssalon Bodyspice. Al 23 jaar is
deze salon een begrip als het gaat om duurzame
huidverbetering. In het pand waar haar opa vroeger
zijn houtwerkplaats had, begon kleindochter en
huidcoach Els Kiljan in november 1997 hier haar
succesvolle bedrijf. Het belangrijkste doel?
Iedere huid intensief verbeteren en langdurig zo
mooi, jeugdig en gezond mogelijk houden!
Voor een afspraak kun je bellen of online een
afspraak plannen via de website.

Teamwork

Huidverbetering is iets wat we altijd samen creëren.
Je komt bij ons voor de huidverbeterende hannah
behandelingen en thuis zet je het huidverbeterende proces
vervolgens zelf voort. Het door jou thuis gebruiken van de
hannah producten zorgt voor het langdurig behouden van
optimale huidverbeterende resultaten.

Probleemoplossend én preventief

Onze hannah salonbehandelingen en producten hebben
als doel om diverse huidproblemen effectief te behandelen.
Als producten in staat zijn om een probleemhuid te verbeteren, kun je wel nagaan wat de impact van deze producten
op een normale huid zal zijn. Daardoor kunnen wij als
huidcoaches met hannah zowel probleemoplossend als
preventief werken bij het voor jou creëren ofwel behouden
van een mooie, gezonde, vitale én langdurig jeugdige huid!
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