GEZICHTSBEHANDELINGEN
ANTI-VERVUILING GEZICHTSHYDRATATIE

Het Valenciaanse Instituut voor Dermatologie en Esthetiek (IVADE) en
Forum komen samen om de beste medische diensten en de meest
avant-gardistische therapieën aan te bieden in een unieke omgeving.

Verheldert en egaliseert de huidskleur.
Verhelderend en anti-vervuilend effect voor de verstikte huid en om de
negatieve effecten van de zon tegen te gaan. | 30 min/sessie

LIFTING BEHANDELING MET COLLAGEEN LAAGJE
Intensieve verzachtende behandeling met een onmiddellijk en
langdurig effect dat de huidstructuur herstelt. In staat om de diepte
van rimpels en tekenen van veroudering te verminderen en de
stevigheid van de huid te herstellen. | 30 min/sessie

Met meer dan 25 jaar ervaring en een team van meer dan 40 professionals in Valencia, huldigt IVADE in Forum een nieuw medisch
centrum in, dat gericht is op het verbeteren van de medische zorg en
hulp aan bewoners en poliklinische patiënten.
Vanuit een multidisciplinaire aanpak zet ze zich in voor gepersonaliseerde geneeskunde gericht op preventie en welzijn.
Het specialiteitencentrum heeft:

ANTI-AGING BEHANDELING MET HYALURONZUUR
Behandeling tegen vroegtijdige veroudering. De huid wordt weer
compact. Hydrateert diepere lagen en heeft een vullende werking op
minder duidelijke rimpels. | 30 min/sessie

GEZICHTSHYGIËNE DETOX
Reiniging van de huid om de celvernieuwing te stimuleren en opgehoopte
onzuiverheden en dode cellen te verwijderen, zodat de huid weer van
zuurstof kan worden voorzien en schoon wordt. | 35 min/sessie

• Afdeling Dermatologie
• Predictive Medicine-eenheid
• Podotherapie-eenheid
• Fysiotherapie-eenheid
• Eenheid Voeding en Esthetiek
• Psychiatrie-eenheid
Naast deze specialiteiten, en met het doel om uitgebreide en gepersonaliseerde zorg te bieden, bieden IVADE en Forum ook nieuwe
therapeutische behandelingen aan die zullen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en welzijn.
De beste specialisten en professionals die ten dienste staan van uw
gezondheid en welzijn.

GEZICHTSBEHANDELING MET RADIOTHERAPIE
Deze behandeling behandelt fijne en middelgrote rimpels, verdicht de
huid en verbetert de huidtextuur. Het verbetert de elasticiteit en zorgt
voor een verstrakkend effect. | 20 min/sessie

45€

SESSIE

VERJONGENDE PEELING OP GEZICHT,
HALS, DECOLLETÉ EN HANDEN
Diepwerkende behandeling die de huidverjonging bevordert, de
vernieuwing van de huidweefsels stimuleert en de tekenen van
fotoveroudering tegengaat. | 45 min/sessie
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BEHANDELINGEN
VOOR HET LICHAAM
EN GEZICHT

LICHAAMSBEHANDELINGEN
TALASSO CELLULITIS LICHAAMSBEHANDELING

PRESSOTHERAPIE
Pressotherapie is een esthetische geneeskundige behandeling
waarbij luchtdruk als massage wordt gebruikt en het lymfestelsel wordt
geactiveerd om de bloedsomloop door het lichaam te verbeteren.

40 min/sessie

250
10 SESSIES

€

30

€

Ontspannende massagebehandeling met een innovatief elastisch
complex en zeecollageen die de huid elastischer en strakker maken.

40 min/sessie

SESSIE

HOUTTHERAPIE

180€ 340€
5 SESSIES

10 SESSIES

45€

SESSIE

VOLLEDIGE ANTI-CELLULITE BEHANDELING MET
KOOLSTOF SLIB MODDER

Houttherapie bestaat uit het toepassen van een massage met
verschillende houten gebruiksvoorwerpen die speciaal zijn ontworpen
om de energie van de patiënt in balans te brengen, het lichaam te
verstevigen en te versterken en cellulitis te bestrijden.

Anticellulitis behandeling die het aanbrengen van lichaamspeeling
combineert met een behandeling van drainerende anti-cellulitis
koolstof modder.

60 min/sessie

60 min/sessie

450 €
10 SESSIES

55€

SESSIE

260€ 480€
5 SESSIES

10 SESSIES

65€

SESSIE

SLANKE EN STEVIGE BENEN
Anticellulitis en drainerende behandeling van huidonzuiverheden die
verband houden met cellulitis en plaatselijk vet. Helpt de microcirculatie
te bevorderen en maakt de huid compact en gehydrateerd.

60 min/sessie

275€ 495€
5 SESSIES

10 SESSIES

65€

SESSIE

BEHANDELING IN ARMEN MET
RADIOFREQUENTIE
Bestrijdt cellulitis en sinaasappelhuid op de armen. Verstevigt, hervormt
en bestrijdt verslapping door drainage en eliminatie van gifstoffen.

30 min/sessie (15 min/arm)

175€ 300€
5 SESSIES

10 SESSIES

40€

SESSIE

HYDRATERENDE MASSAGE SHAKTI DEVA
(VOEDING)
Hydraterende en voedende massage, verzachtend,
hydraterend en elastiserend effect.

VETVERWIJDERINGSMASSAGE
Massage voor cellulitis en adipositas die de bloedsomloop stimuleert
en drainerend en ontgiftend werkt.

ONTSPANNENDE MASSAGE
Ontspannende massage om lichaam en geest te kalmeren.

VERKWIKKENDE MASSAGE “PRITHVI JALA”
Drainage en versteviging die de vorming van striae bestrijdt.

30 min/sessie

180€ 340€
5 SESSIES

10 SESSIES

45€

SESSIE

