
Meten is weten
Een huidspecialist kan heel veel zien aan de buitenkant van de huid. Toch is het voor 
u als huidbewuste consument verhelderend om te weten wat er aan de “binnenkant 
van de huid” gebeurt. Door het maken van een huidscan kan de huidspecialist in 
detail aangeven hoe de behandeling van uw huid het meest effectief aangepakt kan 
worden, of hoe de lopende behandelingscyclus zich ontwikkelt: Meten is weten.

Is een huidscan 100% betrouwbaar? 

“Een huidscan geeft de actuele status waarin de huid 

verkeert weer. Als je met enige regelmaat de huid scant 

laat de scan zien of een behandeling aanslaat en naar wens 

verloopt. Zoals bij elke behandelingsmethodiek zijn er  

factoren die het gewenste resultaat kunnen beïnvloeden en 

tot uitdrukking komen in het scanresultaat. 

Discipline, is niet voor iedereen een eenvoudige opgave. 

Niet iedereen is in staat om altijd gedisciplineerd te 

leven; sommige mensen eten te veel of krijgen niet de 

juiste voedingstoffen binnen. Als iemand rookt neemt 

de huidkwaliteit sneller af dan bij iemand die gezonder 

leeft. Dat soort effecten vertalen zich in de huid, en dat is 

meetbaar. Uiteindelijk is ieder mens anders en vertaalt elke 

behandeling zich op een unieke manier naar de huid.  

Een herkenbaar huidpatroon. 

LavieSage is gespecialiseerd in het verbeteren van de 

huidkwaliteit op basis van het concept ‘voeding voor 

de huid’. Met LavieSage beautysupplementen zorgt de 

huidspecialist er voor dat het groeiproces van de huid 

van binnenuit geholpen wordt met behulp van essentiële  

natuurlijke bouwstoffen. Hierdoor reageert de huid bij beter 

op behandelingen, herstelt deze sneller en krijg je een beter 

eindresultaat.

Een huidscan maakt je wijzer

LavieSage is gespecialiseerd in het maken van huidanalyses 

met huidscan apparatuur en beschikt over honderden 

referentie huidscans. Dat zijn voor- en na-scans: voordat 

er beautysupplementen worden gebruikt en nadat 

beautysupplementen voor een periode zijn ingezet. Als je 

beide scans bekijkt constateer je een duidelijke toename 

van collageenopbouw in de huid. Dat is voor zowel de 

huidspecialist als de salonklant een belangrijk hulpmiddel 

voor de behandeling en de inzet van beautysupplementen. 

Boven: huidscans van twee mensen voor het gebruik van  
beautysupplementen voor de huid.

Onder: huidscans de na een periode van 5 maanden na 
gebruik van beautysupplementen voor de huid.

Wilt u ook uw huid bij ons laten scannen, inclusief een persoonlijk LavieSage advies, schrijf u dan in bij onze salon. 

Bij beide mensen is de versteviging van het bindweefsel in de  

van de huid aanmerkelijk toegenomen, evenals de verbetering 

van de huidbarriere.  
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