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Natural Face Lifting 
Manuele huidverbetering en verjonging op maat 

 

Wat is Natural Face Lifting 

Natural Face Lifting is het neusje van de zalm op het gebied van  manuele huidverbetering- en 

verjongingsbehandelingen. Veel meer dan cosmetische bindweefsel massage. De behandeling bestaat uit 

speciale bindweefsel-, spierweefsel-, pees- en bot- massage technieken en lymfedrainage.  Met de jaren 

vermindert de kwaliteit van ons spier -, bot-, pees- en bindweefsel. Wat huidveroudering tot gevolg heeft. De eerste 

tekenen van huidveroudering zijn terug te zien in de contouren van je gezicht. Zoals de neus-lippen plooi, kaaklijn 

en frons tussen de wenkbrauwen.  

 

Op basis van een Contour & Rimpel Analyse van 12 huidzones + intake gesprek wordt een behandelplan op maat 

gemaakt. Met de specifieke te behandelen zones en te gebruiken Face Lifting technieken. En oefeningen voor 

thuis  voor een nog beter resultaat.  

 

Optimaal resultaat met LaVieSage Nutricosmetics 

Voor een optimaal resultaat adviseren wij  de behandeling te ondersteunen met Nutricosmetics van LaVieSage. 

Powerfood voor je huid, om deze van binnenuit te versterken en te verbeteren.   

  
Effecten Natural Face Lifting 

 
 

 Een steviger huid 

 Minder (diepe) rimpels 

 Fijne lijntjes vervagen of verdwijnen 

 Een strakkere contour 

 Minder onderkin 

 Gelifte ogen - minder hangend 

 Een minder diepe neus-lipplooi 

 Een frissere en stralender huid 

 Een zachtere, gladdere huid 

Behandeling Duur Tarief 

Contour & Rimpel Analyse  45 minuten €55 

Kuur 5 behandelingen + Analyse 1 x 45 min + 5 x 60 min €430 (ipv €455) 

Kuur 10 behandelingne + Analyse 1 x 45 min + 10 x 60 min €755 (ipv €855) 

Losse zones  behandeling  45 min (3 zones), 60 min, 75 min €60, €80, €90 

 

Therapeuten 

   

Nancy, Esmee en Lody zijn onze specialisten op het gebied van Natural 

Face Lifting. Alle drie hebben ze gouden massage handen, wat goed 

van pas komt bij de verschillende massage technieken van de Natural 

Face Lifting behandelingen. 

 


