
Uw Venus Swan  Beleving
Geen hersteltijden, geen pijn en geen ongemak

Venus Swan is er voor iedereen
Lees waarom cliënten zo enthousiast zijn

 

Ervaar Pijnloze Behandelingen 

Ervaar Veiligheid 

Ervaar Gemak

Ervaar Duidelijk Zichtbaar Resultaat 

Ervaar Venus Swan 

Veelgestelde Vragen
De naakte waarheid over Venus Swan

Wat is Venus Swan ? 

Welke delen van het lichaam kunnen behandeld worden? 
Het gezicht, de hals en het hele lichaam.

Welke resultaten kan ik verwachten?

Hoe veilig zijn de behandelingen?

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Moet mijn huid "bijkomen" van een behandeling; is er een 
hersteltijd? Kan ik tijdens mijn lunchpauze een behandeling 
ondergaan en daarna weer gewoon aan het werk gaan?

Vicky – Venus Swan Cliënt

 

Kiest u voor een pijnlijke en oncomfortabele behandeling
als dat niet nodig is? Behandeling met Venus Swan is 
comfortabel, pijnloos en geeft duidelijke en 
zichtbare resultaten.

Uw Venus
 
Swan behandeling

 
is

 
risico vrij en is geschikt

 

voor
 
alle huidtypen en

 
huidskleuren.

Venus Swan behandelingen kennen geen benodigde 
hersteltijd, u kunt direct na behandeling uw dagelijkse 
activiteiten hervatten.

  
  

 
 

 

     
 

  
 

   
  

  
   

Rachel – Venus Swan  Cliënt
“Dit was voor mij de eerste keer dat ik een zo'n soort behandeling heb 
ondergaan, ik wist dus van tevoren niet goed wat ik kon verwachten. De 
behandeling was helemaal pijnloos en voelde warm en ontspannen. Het
voelde als een hotstone massage. Toen ik later na mijn behandeling in de
spiegel keek zag ik een gelifte en frisse huid.” 

 

 

Deborah - Venus Swan Cliënt
“Venus Swan behandeling: het beste cadeau dat ik mijzelf regelmatig geef.
Ik hoorde van een vriendin positieve ervaringen over de Venus Swan 
behandelingen en heb toen besloten om het zelf ook te proberen voor  
mijn hals. Naast het aangename warme en ontspannende gevoel gaf de 
behandeling ook uitstekende resultaten. Mijn hals is zichtbaar strakker 
geworden. Ik vind deze behandelingen zo geweldig dat ik intussen ook 
mijn dijen en mijn buik laat behandelen.”

“Ik heb de Venus Swan behandeling uitgeprobeerd op mijn dijen tegen 
cellulite. Ik was in het begin sceptisch over de behandeling maar ik moet 
toegeven dat ik aangenaam verrast was door het resultaat. Mijn huid ziet er 
nu veel gladder uit, de putjes zijn minder opvallend en de huid voelt zelfs 
strakker aan. De behandeling zelf is aangenaam en volledig pijnloos. Het 
voelde aangenaam warm. Ik zou deze behandeling zeker aanraden aan 
mijn vriendinnen.”

 

Een strakkere huid, vermindering van rimpels, een stevigere, vollere huid met 
een jeugdiger voorkomen. Verminderde cellulite en een verbeterd silhouet van 
de lichaamscontouren.

Radiofrequentie en magnetische pulsen worden in de geneeskunde reeds jaren 
toegepast en zijn bewezen veilige en effectieve technologieën. De Venus Swan 
specialist zal uw esthetische wensen en uw medische voorgeschiedenis met u
bespreken om na te gaan of de Venus Swan de juiste behandeling voor u is.

  
        

Het benodigde aantal behandelingen varieert van individu tot individu. Gemiddeld 
6 à 8 behandelingen voor het gelaat en 10 à 12 behandelingen voor de hals en
de rest van het lichaam.

 

Er is geen hersteltijd! U kunt direct na de behandeling uw dagelijkse activiteiten 
hervatten. De behandeling van één gebied duurt 30 minuten.  

Met de gepattenteerde (MP2) technologie is er al merkbaar 
resultaat na de eerste behandeling. Lange termijn resultaten 
worden bereikt met 8 à 12 behandelingen.

Venus Swan is de enige behandelmethode welke een al- 
omvattende aanpak biedt voor contourverbetering van het 
lichaam. De Venus Swan combineert reductie van cellulite en 
vet samen met een (optionele) spieractiveringsmodule. Het is 
ook de enige technologie die de huid strakker, steviger en 
voller maakt en rimpels reduceert. De aanmaak van colla-
geen wordt verhoogd via twee afzonderlijke mechanismen, 
wat resulteert in een spectaculaire verbetering van de 
huidconditie.

Venus Swan is een nieuwe technologie om rimpels te reduceren, de huid 
strakker te maken; cellulite te verminderen; contourverbetering door lokale vet- 
ophopingen aan te pakken en (optioneel) voor spierversterking. Het combineert 
de krachtige (MP2) technologie van multi-polaire radiofrequentie en magnetische 
pulsen met de geavanceerde (optionele) Electro Muscle Stimulation (EMS) 
technologie. MP2 technologie realiseert een gelijkmatige warmte in de huid 
waarmee de productie van nieuw collageen en de aanmaak van nieuwe 
bloedvaten worden gestimuleerd. Gelijktijdig zorgt deze technologie voor lokale 
vetafbraak (lipolyse) in het behandelde gebied. Behandeling met de optionele 
EMS technologie activeert en versterkt de spieren die de vrijgekomen lipiden 
verbruiken.



FA
C

E &
 B

O
D

Y
 LIFT  D

O
O

R  RA
D

IO
FREQ

U
EN

TIE  EN
  M

A
G

N
ETISCH

E  PU
LSEN

 

VenusConcept
de belofte vervuld

Voor Na

Echte Mensen, Echte Resultaten
Sluit je aan bij de duizenden tevreden cliënten 
wereldwijd

Voor Gezicht, Hals en Lichaam

Niet-chirurgische contourverbetering

Cellulite reductie

Huidverstrakking

Rimpelreductie

Bekijk meer voor en na foto’s op | VenusTreatments.com

V o o r  m e e r  i n f o r m a t i e :
Ve n u s Tre a t m e n t s . c o m

Venus Swan in de Media
Ontdek wat anderen over Venus Swan zeggen
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FACE &
BODY LIFT
Door radiofrequentie en magnetische pulsen MP2 

Venus Swan

Venus Swan is goedgekeurd door de 
FDA voor behandeling van gelaatsrim-
pels en rhytiden. © Alle rechten 
gereserveerd. Het Venus Swan logo 
en het (MP)² logo zijn handelsmerken. 
Venus Concept is eigenaar van de (MP)² 
technologie

Molenkampseweg 20
5681 PE  Best
www.uskin.nl
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