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Sporen van de tijd

Het is geen geheim: de sporen van veroudering zijn 

helaas af te lezen aan ons gezicht. Het is belangrijk om 

te begrijpen hoe onze huid veroudert om te 

voorkomen dat het verouderingsproces sneller gaat 

dan nodig is. De beslissende veranderingen vinden 

plaats in de dermis. Deze huidlaag bestaat voor-

namelijk uit bindweefselcellen, de zgn. fibroblasten, 

en bindweefselvezels uit collageen en elastine.

Als je ouder wordt, maken de bindweefselcellen van 

de dermis steeds minder nieuw collageen aan, waar-

door onvoldoende vocht in de huid kan worden op-

geslagen. Bovendien verliest de huid stevigheid, om-

dat onze ondersteunende gezichtsspieren 

langzamerhand wat verslappen. 

Met ons unieke behandelsysteem fourtec® hebben 

we nu de mogelijkheid om deze veranderingen op 

een natuurlijke manier aan te pakken. Met fourtec® 

kan de huid haar soepelheid, stevigheid en volume 

terugkrijgen.



LightBoost-Infusion-Lifting

Resultaatgerichte apparatuur is vandaag de dag een onmisbaar onderdeel 

van veeleisende behandelingen, waarmee we aan de hoogste verwachtingen 

van onze klanten voldoen. De fourtec®, met de nieuwe LightBoost Infusion 

Lifting, combineert de aantoonbaar effectieve technologieën Care-Current, 

radiofrequentie en Energetisch Licht (LED) in één behandeling. 

Omdat fourtec® deze vier technologieën gelijktijdig gebruikt en slim com-

bineert, zijn de behandelresultaten significant beter.

Vier technologieën voor optimale behandelresultaten:

Care Current technologie
- Verstrakt en verstevigt de gezichtscontouren  

- Activeert de stofwisseling 

- Stimuleert de lymfe-activiteit  

- Stimuleert de cellen  

- Activeert de celfysiologie  

Energy-Boost (LED
- Stimuleert de energieproductie van de cel 

- Activeert de collageensynthese 

- Reactiveert elastinevezels  

- Bestrijdt ontstekingsveroudering 

- ‘Voedt’ het huidweefsel 

Radiofrequentie
- Verbetert de doorbloeding

- Activeert de stofwisseling

- Stimuleert de collageensynthese

- Verhoogt de celactiviteit 

- Versterkt en verstrakt de weefselstructuren

Percutane flow-technologie
- Verhoogt de opname van werkstoffen 

- Versterkt de hydratatie van de huid

- Stimuleert de cellen

- Stimuleert de lymfe-activiteit  

- Activeert de gezichtsspieren

Percutane Flow-technologie

Bovendien is bij de fourtec® een compleet 

nieuw applicatiemasker ontwikkeld, op basis van 

percutane flow-technologie. De basis is een 

Veocel™ transferstof, voorzien van een speciaal 

geformuleerd werkstoffencomplex. 

Deze Veocel™-transferstof is verrijkt met met 

kostbare peptiden, hyaluronzuur van hoge 

kwaliteit, belangrijke mineralen en vitamines, 

allemaal werkstoffen die nodig zijn voor de 

aanmaak van de collageenvezels.

De percutane flow-technologie zorgt ervoor dat 

een uitzonderlijk hoge concentratie aan 

werkstoffen daadwerkelijk in de huid komt en 

dat de huid intensief gehydrateerd wordt. 

Afhankelijk van het doel van de behandeling 

kunnen ook andere programma’s gebruikt 

worden, om bijvoorbeeld het spierweefsel te 

stimuleren of de celstofwisseling te stimuleren. 

Zo krijgen de herstelprocessen van de huid een 

krachtige stimulans. 


