Anti-aging & !QMS
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Forever Young
We hebben het allemaal wel een keer gehoord. 'Echte schoonheid komt van
binnenuit'. Maar inmiddels weten we wel dat je soms je huid een handje kan
helpen. Anti- aging is hot. Mooi ouder worden met een gezonde frisse huid. Bij
Cosmo Beauty Center Rotterdam gebruiken we de producten van !QMS.
!QMS staat voor Quick Medical Skinformula en werd ontwikkeld door Dr. Med. Erich
Schulte, die als plastisch chirurg veelvuldig geconfronteerd werd met beschadigde
en slecht helende huid. Het product bevat een huideigen collageen dat de huid
direct opvult.
!QMS producten vertragen het verouderingsproces van de huid met 85% en kunnen
in veel gevallen zelfs de plaats van een facelift innemen! Bovendien bieden !QMS
producten door het huideigen collageen op oplossing voor acné of een geïrriteerde
huid.
Wij van Cosmo Beauty Center vinden !QMS echt een topper op het gebied van antiaging. Dat zeggen we niet zomaar; dat baseren wij op grond van onze dagelijkse
ervaring met de QMS producten en behandeling en op de fantastische resultaten.
Bovendien spreek de medische achtergrond van dit merk ons zeer aan.
Hoe werkt het?
!QMS werkt met een unieke combinatie van natuurlijk collageen en speciaal
geconcentreerde fruitzuren. Deze fruitzuren zorgen voor een verbetering van de
huidceldeling zonder de huid te verdunnen, de collagenen dringen door tot de
basaal laag (5e huidlaag!) en binden zich daar tot 300 maal hun gewicht met vocht.
Hierdoor wordt de huid optimaal hersteld, het collageen zorgt ervoor dat de huid
voldoende vocht bevat, strak en stralend blijft.
Lijkt het op een peeling?
Nee, een peeling splitst de dode huidcellen maar laat nog veel cellen achter op de
huid, terwijl QMS fruitzuur de dode huidcellenlaag compleet oplost. De bovenste 2
lagen van een huid zijn dood en hier komt iedere maand weer een laagje dode
cellen bovenop. Deze dode cellen blijven zelfs bij een goede reiniging nog 12
dagen liggen! Daarom is het gebruik van fruitzuren onmisbaar omdat alleen dan de

collagenen de ruimte krijgen om door te dringen in de basaal laag.
!QMS en zuurstof
Zonder zuurstof zou geen enkel proces in ons lichaam mogelijk zijn. Normaliter
neemt de huid zo’n 25% zuurstof op, maar door middel van de !QMS
zuurstofbehandeling is het mogelijk uw huid 97,4% zuivere zuurstof toe te dienen.
Deze zuurstofexplosie in uw huid zorgt voor:
optimalisering van alle huidfuncties
sterke verbetering van de doorbloeding
een stralende huid met een levendige teint
verbetering van de microcirculatie tussen de cellen
herstelt de vochtbalans
verbetering van de huidelasticiteit
stimulering van de celvernieuwing
Een !QMS gezichtsbehandeling met zuurstof kunt u al ondergaan vanaf € 65,00.
En voor de huid die meer aandacht nodig heeft hebben we vanaf november
cosmetische ingrepen. Cosmo Beauty Center is een samenwerkingsverband
aangegaan met Dr. Thanya Tha-In, cosmetisch arts en eigenaar van Tha-In
Aesthetics.
Wacht niet te lang en boek je afspraak.
Keep on shining! Liefs, Marijke Vermaas

Klik hier om een afspraak in te plannen.

10 anti aging voedingsmiddelen die je huid en haar een echte opkikker geven.

1. Bosbessen bevatten een grote hoeveelheid antioxidanten. En antioxidanten
helpen je om de vrije radicalen in toom te houden.

2. Pistache noten zijn hoog in voedingsvezels en oplosbare vezels dit in
combinatie met goede vetzuren die het cholesterolgehalte laag houden. Ze zijn
ook een goede bron van omega-3 vetzuren die geweldig zijn voor een goede huid
en haar.

3. Zalm is een van de beste super voedingsmiddelen die je kunt eten als je een
goede huidconditie en haar wilt hebben. Het bevat antioxidanten en omega- 3
vetzuren die ook helpen bij het goed functioneren van de hersenen, gewrichten,
spieren en ogen.

4. Koffie kan zijn slecht voor je als je het mengt met te veel suiker of melk
en/of meer dan 2 kopjes per dag drinkt. Maar koffie in het algemeen is een goede
bron van antioxidanten en houdt het hart gezond en houdt bovendien de
bloedsuikerspiegel onder controle.

5. Havermout is HOT. Deze krachtpatsers zijn rijk is aan voedingsvezels, geven
je energie en essentiële vitaminen. Havermout houdt je lichaam jong en gaat de
veroudering tegen.

6. Spinazie is een populaire groene bladgroente dat rijk is aan ijzer en vitamine A.
Deze helpen bij de productie van rode bloedcellen. Spinazie is over het algemeen
een geweldige anti aging voedsel dat ook het gezichtsvermogen in goede staat
houdt.

7. Lijnzaad heeft ontzettend veel antioxidanten en voedingsvezels waardoor dit één
van de beste voedingsmiddelen in de wereld maakt om het lichaam in een gezonde
staat te houden.

8. Druiven bevatten krachtige antioxidanten die helpen tegen veroudering van de
huid en de huidcellen.

9. Granaatappel bevat veel vitamine C dat helpt om de huid te beschermen tegen
vroegtijdige veroudering door zonneschade.

10. Groene thee heeft een aantal anti-oxidanten die het lichaam en de huid
jong houden. Ze vechten tegen de vrije radicalen en zorgen dat je daarnaast ook
een fit en slank lichaam krijgt.

After Summer Voordeel bij Cosmo Beauty Center met maar liefst 3
superacties tot en met 1 december 2015.

Nieuw: Cosmetische ingrepen bij Cosmo
Beauty Center Rotterdam
Cosmo Beauty Center is een
samenwerkingsverband aangegaan met
Dr. Thanya Tha-In, cosmetisch arts en
eigenaar van Tha-In Aesthetics
www.tha-in.nl.
Donderdag 3 december tussen 12.00 uur
en 20.00 uur is Dr. Tha-In bij ons in het
instituut aanwezig voor gratis intakes en
behandelingen.
Wilt u hierover meer informatie, neem
contact met ons op 010-404 81 66.

Wij verwelkomen je graag voor een gratis intake en behandeling. Bel
ons op 010 404 81 66 om een afspraak in te plannen.

