
SOLÉ JOUBERT 
OPLEIDINGSBESTUURDER  
VAN DIE PLAASLIKE 
VELSORGHUIS ENVIRON

Een van die grootste uitdagings in velsorg is om te 
verseker dat die aktiewe bestanddele in produkte 
doeltreffend jou vel binnedring, sê Solé. Environ se 
Essential/Focus On-behandeling span ’n kombinasie 
van ultrasoniese klankgolwe en elektriese polse in om 
bestanddele diep binne jou vel te laat penetreer. Die 
bestanddele word aangepas by jou unieke velkwessies, 
sodat veroudering, pigmentasie, sonskade, dehidrasie, 
sensitiwiteit, ’n onegalige veltekstuur en aknee alles 
hiermee behandel kan word.

WAT BEHELS DIT?
Jou vel word eers gereinig, afgeskilfer, gestoom en 
verfris. Daarna gebruik die terapeut ’n kopstuk wat 
ultrasoniese klank uitstuur om spesifieke bestanddele 
vir 3 tot 5 minute oor elke deel van jou gesig te masseer. 
Hierna word ’n dik alge-masker aangewend waardeur 
fyn elektriese polse vir 20 minute gestuur word om die 
bestanddele dieper te laat penetreer. Die behandeling 
word afgesluit met ’n vogroom en sonskerm. 

HOEKOM AANBEVEEL? 
Dis ’n wonderlike behandeling om ’n vaal, moeë vel 
ná ’n lang jaar nuwe lewe te gee. Jy kan ook meer 
as een velkwessie op ’n slag takel, bv. dehidrasie en 
’n probleemvel. Daarby voed dit jou vel met hope 
antioksidante, ’n belangrike wapen teen sonskade.

OM TE WEET
Die behandeling is feitlik pynloos en die 
elektriese polse veroorsaak slegs ’n ligte 
tinteling. Solé beveel 6 sessies ’n week uit 
mekaar aan en daarna maandeliks om die 
resultate in stand te hou. Vermy indien jy 
swanger is of ’n pasaangeër het.

Prys: R760 by uitsoeksalonne

’n Produk wat hialuronsuur bevat, 
soos Lamelle Correctives HA+ Serum 
(R680), bespoedig herstel en keer dat 
water ná die behandeling uit die vel 
ontsnap. By uitsoeksalonne

Die hertogin van Sussex, Meghan 
Markle, het in 2015 in ’n onderhoud 
met die aanlyn skoonheidswinkel 
Birchbox onthul dat ’n “inwendige 

gesigbehandeling” waar die 
binnekant van jou mond en tong 
gemasseer word, soortgelyk aan 
FaceFit, die geheim agter haar 

jeugdige, ferm gesig is. 

Vitamien A het die vermoë om jou vel se 
DNS teen sonskade te beskerm. Environ 
Original Moisturiser Debut (R375) bevat 
’n lae konsentrasie van dié vitamien vir 

daaglikse gebruik. By uitsoeksalonne

Aktiewe bestanddele 
penetreer die vel 
dieper

Het jy geweet?
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OM TE WEET
  Die behandeling is glad nie seer nie en geen verdowing is 
nodig nie.
  Maak seker jy besoek ’n gekwalifiseerde velsorgterapeut wat 
opgelei is in dié afskilferingstegniek.

  Effense rooiheid ná die behandeling is normaal. 
Dit behoort binne ’n paar uur weg te gaan.
  Wend altyd ’n SBF-produk op jou gesig aan ná 
die behandeling.

Prys: Vanaf R400


