ENZYME TREATMENT
VAN DANY DIOP
Voor deze behandeling moet je even de tijd
uittrekken. Acht weken om precies te zijn,
waarbij je per week twee uur onder de deskundige handen van epidermoloog Dany
wordt genomen. Hierna heb je je huid op
alle fronten naar een A-status getild. Ook
fijn: meteen na een behandeling zie je al een
egale en stralende huid.

OVER
DE KOP

Het is geen feest als jij niet bent geweest! En dit seizoen
leent zich er uitstekend voor om stralend acte de présence te
geven – dankzij ingenieuze shiatsu-gezichtsmassage,
honingmasker of enzymbehandeling.
tekst MAROESJA DE RUYTER
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HOE DAN?
Enzymen zijn biologische katalysatoren die
zorgen voor groei en herstel van de cellen.
In de vorm van een vloeibaar masker dat
langzaam hard wordt, gaan deze stoffen op
je gezicht. Onzuiverheden verdwijnen uit de
huid dankzij een proces dat omgekeerde
osmose wordt genoemd. Vloeistoffen worden hierbij door het membraan van de cel
naar buiten geduwd. Zo kunnen stoffen zoals
lipofuscin, een vrije radicaal die ontstaat
door schade van de zon, de huid verlaten.
Voor het beste resultaat onderhoud je na de
kuur van acht sessies je huid door eens in
de zes weken terug te gaan.
Kosten? € 100 per keer. Er zijn in totaal acht
behandelingen. Waar? Dany Diop, Leidsegracht 6
Amsterdam (danydiop.com)

FOTOGRAFIE DAN & CORINA LECCA

Givenchy

WAT DOET HET?
Veel. Want enzymen pakken de huid van alle
kanten aan: ze detoxen de huid voor een
gezonde gloed, de gezichtsspieren worden
gestimuleerd en geven zo een vermoeide
huid een lift, ze frissen de teint van de huid
op en verminderen hyperpigmentatie. Bovendien maken ze de huid gladder en worden
fijne lijntjes minder – dit stelt de vorming
van rimpels uit. In de loop van de acht behandelingen wordt de huid steeds steviger. Ook
huidproblemen als acne en rosacea kunnen
met enzymtherapie worden behandeld.

BEAUTYBAZAAR

ABEILLE ROYALE
EXPERT TREATMENT
VAN GUERLAIN
Ruim negentig minuten in al het goede van
honing ondergedompeld worden, daar komt
deze behandeling wel zo’n beetje op neer.
Na afloop is de huid uitgerust en stralend;
met slechts een snufje poeder zou je al door
kunnen naar een feestje.
WAT DOET HET?
Koninginnegelei staat bekend als de rijkste
voeding uit de natuur. Vooral die van de
Franse zwarte bij. Die leeft op het eilandje
Ouessant voor de Franse kust en maakt van
alle bijen de gelei met de hoogste concentratie eiwitten, vitaminen en mineralen.
In ziekenhuizen worden brandwonden vaak
behandeld met zalf die koninginnegelei
bevat. Guerlain ontdekte die helende werking op de huid ook en creëerde een
uitgebreide huidverzorgingslijn met dit superingrediënt. Bovendien is honing een natuurlijke humectant, wat betekent dat het vocht
vanuit de lucht naar de huid trekt en daar
vasthoudt.
HOE DAN?
In anderhalf uur worden vakkundig alle
schoonheidshandelingen die je maar kunt
bedenken uit de kast getrokken. En dat in
alle rust en comfort die je van een luxe spa
mag verwachten. De behandeling begint
met reinigen en een milde scrub. Dan volgt
een warme kruidenstamp. Dat is een stoffen
zakje gevuld met verse rozemarijn en tijm
dat tot een stempelkussen is gevouwen en
waarmee de specialiste met duwende bewegingen over het gezicht gaat. Dit detoxt en
stimuleert de zuurstofstroom in je bloed
waardoor antiverouderingsingrediënten
beter worden opgenomen. Vervolgens een
twintig minuten durende gezichtsmassage
met de Abeille Royal Face Treatment Oil,
een Repairing Honey Gel-masker waarbij
ondertussen de voeten worden gemasseerd,
en als afsluiter de dagcrème.
Kosten? € 185 voor 90 minuten Waar? Guerlain

Spa in het Waldorf Astoria hotel, Herengracht
542-556 Amsterdam (hiltonhotels.com/amsterdam)

FACELIFT IN
ÉÉN UUR VAN SU-MAN
NATURA BISSÉ
WHITE EXPERIENCE
LIFE INFUSION
TREATMENT
Zo stralend als een diamant uit een cityspa
vandaan komen. Feestelijker kan bijna niet.
Deze behandeling richt zich op het versterken van het afweersysteem van de huid waardoor het beter in staat is veroudering tegen
te gaan.
WAT DOET HET?
De Diamond-verzorgingslijn is het paradepaardje van het Spaanse beautymerk Natura
Bissé. En nee, niet omdat er diamanten in
de crèmes en serums zijn verwerkt, want
daar heb je vrij weinig aan, maar omdat de
natuurlijke werkzame stoffen zo krachtig
zijn en beloven de stofwisseling in de cellen
te stimuleren. Ze zetten de huid aan tot zelfvernieuwing en bescherming tegen schadelijke invloeden. Door de energie die weer
gaat stromen, krijgt de huid ’n frisse teint
die te vergelijken is met het resultaat van
een flinke boswandeling.

Su-Man is een fenomeen. Deze celebrity
facialist is er met haar magische handen
verantwoordelijk voor dat vijftiger Juliette
Binoche er fris bijloopt en Anne Hathaway
en Freida Pinto stralend de rode lopers betreden. Maar ook als je niet beroemd bent, kun
je voor de ‘alternatieve botox’ terecht bij deze
Taiwanese ex-danseres.
WAT DOET HET?
De behandeling draait vooral om de shiatsumassagetechnieken die werken met je energiebanen, de circulatie in de huid stimuleren
en zorgen voor de aanmaak van collageen
en elastine. Dit alles maakt de huid steviger
en geeft direct een ‘gelift’ effect. Daarbij
werkt Su-Man op drukpunten die in verbinding staan met bepaalde organen en van
invloed zijn op de conditie van de huid. Haar
behandelingen zijn weleens beschreven als
een pilatesles voor de huid.

HOE DAN?
De gezichtsbehandeling heeft een klassieke
opbouw en is enorm ontspannend. Ze omvat
een goede reiniging, milde exfoliatie en massage waarbij de specialist diverse technieken
inzet om afvalstoffen af te voeren en de huid
te verstevigen. De huid staat daarna open
om alle stoffen uit het voedende masker op
te nemen.

HOE DAN?
Voorafgaand aan de behandeling gaat SuMan met een apparaat over je gezicht waarmee ze kan aflezen waar de huid droog, vet
of beschadigd is. En als je op de behandeltafel ligt scant ze je lichaam, omdat de uitstraling van je huid ook te maken heeft met
hoe gestrest of ontspannen je bent. De
behandeling zelf begint verrassend eens een
keer niet met het reinigen van je gezicht maar
met een intense massage van de hoofdhuid,
oren en vooral de nek. Dit om de ‘energie
vrij te maken’. Vervolgens wordt de huid
schoongemaakt door middel van stoom en
exfoliatie. Daarna volgt een dik masker dat
ook de ogen bedekt en tot slot een vingervlugge massage met een olie volgens haar
eigen (en geheime) receptuur.

Kosten? € 315 voor 90 minuten, of € 330 in de

Kosten? € 200 voor een uur Waar? Su-Man heeft

Pure Air Bubble met 99,95% zuivere lucht.
Waar? Akasha Spa in het Conservatorium Hotel,
Van Baerlestraat 27 Amsterdam
(conservatoriumhotel.com)

haar eigen praktijk in Londen en is gast-facialist in
de W Hotels in Londen, Bali en Singapore, en
wellicht ook in de Away Spa van het W Hotel in
Amsterdam die begin 2016 opent. (su-man.com)
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