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Schoonheidsspecialiste van
Madonna op bezoek in Brussel
Op 18 mei mocht Les Nouvelles Esthétiques in primeur kennis maken met
Michelle Peck, erkend Intraceuticals visagiste en schoonheidsspecialiste
van Madonna. Deze bijeenkomst ging door in het prestigieuze
The Hotel in aanwezigheid van het ganse Belgische Intraceuticalsteam dat intussen reeds 2 jaar actief is op de Belgische markt.

Wie is Michelle Peck
Michelle is geboren in de Midwest, in de Verenigde Staten en ze is
half Cherokee en half Iers. Ze ontdekte zeer snel dat ze een aangeboren talent heeft als masseuse. Op 19- jarige leeftijd vertrok ze
om haar praktijk te installeren in Santa Monica. Ze
specialiseerde zich in Shiatsu en Cranio Sacrale
massage. Zeven jaar geleden werd Michelle
aangesproken door de persoonlijke assistente
van Madonna om haar de gezichtsbehandeling
met zuurstof te geven van intraceuticals, een
Australisch merk waarin ze zich gespecialiseerd
heeft. Madonna was hiervan zo in de wolken
dat ze aan Michelle vroeg om haar te vergezellen
op haar wereldtournee.

Hoe werk het ?
Wil u het zelf
uittesten, bel dan
vandaag nog naar :

Intraceuticals

0495 12 83 48
lynn@ilift.be
www.ilift.be
www.intraceuticals.be

Met de Oxygen Infusion [Zuurstof Infusie] slaagt
intraceuticals erin om zuurstof onder hoge druk
aan te brengen op de huid met een serum op basis
van hyaluronzuur en vitamines. De combinatie van
zuurstof en serum maakt de huid strakker en steviger. Het is absoluut geen gewone gelaatsverzorging
die aan de oppervlakte van de huid werkt, het werkt op
intracellulair niveau en hydrateert de cellen en vult de intracellulaire ruimte.

Wat maakt deze zuurstoftechnologie en
liftende behandeling zo speciaal ?
intraceuticals werkt met een toestel uit de
mediche wereld die 98% zuivere zuurstof
produceert en werkt met hyperbarische
druk om rechtstreeks intracellulair te
kunnen werken. Het serum vult niet
alleen de intracellulaire ruimte met
hyaluronzuur, maar voorziet ook een
hoog gehalte aan vitamines en antioxidanten zoals vitamine A, C en E, aloë
vera en groene thee.
Een van de topbehandelingen op dit ogenblik is de Rejuvenate Infusion (verjonging)
behandeling.
Een rejuvenate infusion is verzachtend en
ontspannend en geschikt voor alle huidtypes. Dit zijdezacht hydraterend complex
zorgt voor de productie van natuurlijk collageen en elastine voor een betere huidsctructuur en zichtbare verfijning van fijne lijntjes
en rimpeltjes.
Het gelaat is glad en egaal, gevoed en gehydrateerd. Uw huid ziet
er jeugdiger, sprakelend en fris uit.

