hannah Xperience VIP-treatment voor twee personen t.w.v. €500,Op het landgoed in Voorthuizen trakteren ervaren huidcoach jou en een vriend(in) op een
hannah Xperience; een effectieve gezichtsbehandeling en persoonlijk productadvies met
huidverbetering als resultaat! Na een uitgebreide huidanalyse en huidmeting op vocht- en
vetgehalte en pH-waarde volgt de behandeling met heerlijke producten die speciaal op je
huid worden afgestemd en ervaar je de bekende en befaamde hannah
Bindweefselmassage. Dat werkt niet alleen huidverbeterend, ook zeer ontspannend!
Tevens ontvang je een mooi hannah productpakket voor thuis die voor je huid geschikt
zijn, zodat je de verbetering van de huid thuis kunt vasthouden en voortzetten!
www.hannah.nl

Dé hannah Xperience, wat een ervaring!
Tijdens de hannah Xperience trakteert de huidcoach op een effectieve behandeling en
persoonlijk productadvies met huidverbetering als resultaat. De behandeling begint met
een uitgebreide huidanalyse. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Skin Analyzer en zal
de huidconditie gemeten worden op het vochtgehalte, vetgehalte, pH-waarde. Naar
aanleiding van de huidanalyse, -meting en een intakegesprek start de huidcoach met de
huidverbeterende behandeling, waarbij de producten worden afgestemd op de huid en de
befaamde hannah bindweefselmassage wordt toegepast.
Origineel en uniek
De hannah bindweefselmassage is een revolutionaire massagetechniek die bijna 30 jaar
geleden door founder Hannah Hakze is ontwikkeld voor het gezicht. Anno 2018 is de
bindweefselmassage nog steeds een zeer succesvolle en resultaatgerichte behandeling.
Het onderliggende bindweefsel in de huid wordt geactiveerd door middel van intensieve
massagetechnieken en grepen. Hierdoor wordt de doorbloeding gestimuleerd, de
huidstructuur verbeterd, blokkades gereduceerd, het bindweefsel verstevigd en de
algehele huidconditie geoptimaliseerd. Het dieper gelegen huideigen collageen krijgt een
boost en wordt als het ware wakker geschud om weer optimaal te functioneren. Niet alleen
huidverbeterend, ook zeer aangenaam en ontspannend!
Met de hannah bindweefselmassage worden o.a. de volgende effecten bereikt:
• Verbetering van de huidconditie
• Stimulatie van de huiddoorbloeding
• Versteviging en nieuwe aanmaak van bindweefsel
• Verbetering van de huidstructuur en huidteint
• Vermindering van rimpels, kraaienpootjes en littekens
• Stressreductie door opheffen van onderhuidse verklevingen
Haal het beste uit je huid
De doelstelling van de hannah Xperience is om een je bewust te maken van je huid en te
laten ervaren wat echte huidverbetering is d.m.v. producten, technieken en de
bindweefselmassage. De huidcoach die volgens het hannah concept werkt, kenmerkt zich
door een persoonlijke manier van huidverbetering, want zij doet veel meer dan alleen het
structureel verzorgen van de huid. Zij coacht immers haar cliënten op meerdere fronten
en met empathie op de weg naar een gezonde, vitale en mooie huid. Het consequent
opvolgen van de adviezen van de huidcoach en het gebruik van producten thuis ter
ondersteuning zijn ook essentieel om huidverbetering te kunnen realiseren, want samen
haal je het allerbeste uit je huid!

