De ervaring van Yvonne , 51 jaar
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‘Ik heb nu 4 keer een microneedlingbehandeling
gehad en thuis slik ik trouw de microneedlingsupplementen van Laviesage, en mijn huid ziet er een
stuk gezonder maar vooral gladder uit. Ook de
mensen uit mijn omgeving valt het op. Ik krijg heel
veel complimenten over mijn huid! Niks geen botox
of iets dergelijks... Ik ben dus ook zeer tevreden
over het resultaat...’

Marjolein Huidverzorging & Advies

Iedereen een mooie en
gezonde huid
Lobke:
‘Mijn huid
ging als het
ware weer
stralen.’

Een mooie huid is een gezonde huid! Is er voor
uw huidprobleem een oplossing? Wat kan de
huidspecialist voor u betekenen? Marjolein
Huidverzorging & Advies heeft een bijzonder
concept voor de buitenkant én de binnenkant!

huid en gezondheid. Recentelijk heeft zij de
HBO-opleiding Anti-Aging afgerond, en mag zij
zich daarom SkinMaster noemen.
Ook heeft zij een dermatologiecursus gevolgd bij dermatologen. Zo kan zij verdachte plekjes in een vroeg stadium signaleren. Klanten worden hierop attent gemaakt
en doorverwezen naar de huisarts of dermatoloog.

essentiëel. Maar het snelste en beste resultaat wordt
behaald met een aanpak van de buiten- én de binnenkant. Marjolein: ‘Ik wil mensen echt kunnen helpen. Ik
ben voorstander van huidverbetering waarbij de algehele
gezondheid meegenomen wordt. Als het lichaam van
binnen niet goed functioneert, kan dat aan de buitenkant
zichtbaar worden. Ik beperk me daarom niet alleen tot de
buitenkant, omdat de ervaring me heeft geleerd dat de
resultaten van de behandelingen dan doorgaans erg tegenvallen. De huid wordt immers gevoed van binnenuit.
Ze is een weerspiegeling van onze gezondheid. Daarom
vormt een goed voedingsadvies een belangrijk onderdeel van het behandelplan. Ik kan niet vaak genoeg
benadrukken hoe belangrijk gezonde voeding is. In mijn
consulten ga ik daar dieper op in, en op mijn website
kunt u daar meer over lezen.’
Huidverjonging
Marjolein: ‘Ik kan ook bijdragen aan huidverjonging. Een
beetje vreemde term eigenlijk: ‘huidverjonging’. Kan dat
wel? Ja, dat kan! Bij het ouder worden verliest de huid
collageen, elastine en vocht. Collageen geeft stevigheid
aan onze huid, elastine zorgt voor elasticiteit.

Buiten- én binnenkant
Voor acne- en rosaceabehandelingen geeft de Biopeeling van Neoderma heel goede resultaten. Een kwalitatief
goed huidverzorgingspakket voor thuisgebruik is daarbij

De ervaring van

Al meer dan 10 jaar houdt Marjolein Blom-Eckhardt zich
bezig met uiteenlopende huidproblemen, zoals acne, rosacea, eczeem en psoriasis. Vol passie vertelt Marjolein
dat het iedere keer weer een uitdaging is om samen met
de klant naar een mooie gezonde huid toe te werken.
‘Dat doen we samen’, vertelt ze, ‘want als huidspecialist
kun je dat niet alleen.’
Dermatologisch geschoold
Dat Marjolein een echte huidprofessional is, is duidelijk.
Jaarlijks schoolt Marjolein zich bij op het gebied van
huidproblemen, huidveroudering, voeding,

Lobke, 25 jaar

‘Al sinds mijn puberteit heb ik last van acne. Ik had
veel ontstekingen en last van roodheid. Al na een
paar behandelingen bij Marjolein was er resultaat
te zien. Ook kreeg ik voedingsadviezen. Marjolein
is een heel fijne, enthousiaste en betrouwbare
schoonheidsspecialiste. Ze is heel persoonlijk en
probeert het beste voor je te zoeken. De overgebleven littekens heeft zij behandeld met microneedling.
Voor thuis had ik een pakket met voedingssupplementen. Ik heb nu een egalere en gezondere huid
gekregen zonder littekens. Mijn huid ging als het
ware weer stralen. Wat een resultaat en dat met een
natuurlijke behandeling!’
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Vocht kunnen we niet inbrengen, maar we kunnen er wel
voor zorgen dat de huid minder vocht gaat verliezen. Als
we op deze vlakken willen gaan werken, dan moeten we
deze componenten kunnen aanvullen. Het is mogelijk
om de aanmaak van nieuw collageen en elastine te
stimuleren. Dat kan door bijvoorbeeld de microneedlingtechniek, die ik toepas in mijn praktijk.

Bij microneedling rol ik met een roller van honderden
zeer fijne naaldjes over de huid. De huid wordt hierdoor als het ware ‘wakkergeschud’ en gaat als gevolg
daarvan mooi nieuw collageen aanmaken. Door middel
van een huidscan is die toename van collageen duidelijk
waarneembaar. Maar het leukste is nog dat je omgeving
het opmerkt!’
‘Als je kiest voor een facelift of voor botox-inspuitingen,
dan ben je de huid niet aan het verjongen. Je doet alleen aan symptoombestrijding. Bij een facelift rek je de
huid op, maar er komt geen collageen of elastine bij.
De huid wordt ook niet gezonder. Datzelfde geldt voor
botox-inspuitingen.
Toch is het wel zo dat mensen die een facelift hebben of
willen ondergaan 10 keer meer effect van hun operatie
hebben als ze de huidsupplementen met collageen van
LavieSage erbij gaan slikken. Ook zullen zij een sneller
huidherstel ervaren na de operatie.’
‘De microneedlingtechniek is ook toe te passen bij
littekens! Bij littekens geldt een blijvend resultaat.’
Vergoeding acnebehandelingen
Marjolein is gediplomeerd in acnebehandelingen en
geregistreerd bij de zorgverzekeraars. Bij de huisarts of
dermatoloog kan een verwijzing aangevraagd worden.
Zo kunnen acnebehandelingen vergoed worden. Bovendien is Marjolein aangesloten bij de brancheorganisatie
ANBOS.
Bent u benieuwd naar wat Marjolein voor uw huid kan
betekenen? Neem dan contact met haar op!
Marjolein Huidverzorging & Advies
Hoogewei 77, 4464 AP Goes
telefoon 0113-251611
e-mail info@marjoleinhuidverzorging.nl
www.marjoleinhuidverzorging.nl

Yvonne:
‘Ik krijg
heel veel
complimenten
over mijn
huid!'

