
WANNEER KIES IK VOOR ACS THERAPIE?

• Reductie van rimpels en lijntjes

• Huidverjonging

• Huidversteviging

• Behandeling atrofische huid

• Minimalisering van verschillende typen  
 littekens

• Reductie van striae

• Oplichten van pigmentstoornissen

• Verfijnen van grote poriën

• Verbeteren van de huidtextuur

Uw huidverbeteringsspecialist heeft een opleiding gevolgd om 

de behandeling professioneel, veilig en hygiënisch uit te voeren. 

Heeft u nog vragen over de behandelingen en de mogelijkheden, 

dan kunt u bij uw ACS Therapy deskundige terecht. 

HEBEA PROFESSIONAL - B-2840 - www.hebea.be 

Uw ACS Therapy deskundige: 

A C S
Advanced Cell Stimulation Therapy

Een nieuwe huid, van binnenuit

A C S
Advanced Cell Stimulation Therapy
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Door middel van een speciaal handstuk worden minuscule microperforaties 100% 
veilig en pijnloos in de huid gemaakt. Hierdoor wordt het natuurlijke herstelmecha-
nisme van de huid geactiveerd, waardoor de huideigen productie van collageen, 
elastine en hyaluronzuur gestimuleerd wordt. 

De huid wordt van binnenuit steviger en strakker. Ook de microcirculatie in de huid 
wordt significant verhoogd, waardoor het celmetabolisme stijgt en de cellen nog 
beter de actieve werkstoffen op kunnen nemen. 

Hiervoor worden steriele serums gebruikt om tijdens de behandeling in de huid te 
brengen. ACS Therapy kan toegepast worden op het gelaat, rond de ogen, rond 
de mond, hals, decolleté, handen en lichaam. Ook littekens, pigmentstoornissen 
en striae kunnen succesvol gereduceerd worden. 

Afhankelijk van het gewenste resultaat bestaat ACS Therapy uit een kuur van 4 
tot 6 behandelingen. De eerste 3 behandelingen zijn om de 2 weken, de 4e be-
handeling (en indien nodig extra behandelingen) zijn steeds maandelijks. Om het 
verkregen resultaat te behouden wordt geadviseerd om 1x per 3 tot 4 maanden 
een onderhoudsbehandeling te doen. Het is dan niet nodig om de hele kuur te 
herhalen, met de onderhoudsbehandeling houdt u het behaalde resultaat op peil.

DIRECT NA DE BEHANDELING

Wacht niet tot het te laat is

ACS Therapy

De facelift 
zonder mes!

WAT DOE IK THUIS
Striae reductie op de buik zone 

Resultaten na 4 behandelingen

Rimpelreductie rond de mond 
Resultaten na 6 behandelingen

Reductie van acné littekens 
Resultaten na 6 behandelingen

Rimpelreductie rond de ogen 
Resultaten na 6 behandelingen

BEWEZEN RESULTATEN

WAARUIT BESTAAT DE BEHANDELING?HOE WERKT ACS THERAPY

De volledige ACS Therapy behandeling bestaat uit de volgende fases:
1. Reiniging van de behandelzone
2. Milde fruitzuurpeeling om de dode huidcellen van het huidoppervlakte ver-

wijderen
3. ACS Therapy microperforatie behandeling
4. Speciaal masker afgestemd op uw huidconditie
5. Actieve crème en bescherming van uw huid

De behandeling duurt circa 1 uur.

Het kan zijn dat de huid na de ACS Therapy behandeling even een zacht rode gloed 
vertoont, maar dit is tijdelijk en trekt snel weg. Meestal is de milde roodheid binnen en-
kele uren verdwenen. De huid kan direct na de behandeling enigszins warm aanvoelen, 
ook dit trekt binnen enkele uren weg. Soms kan de huid na enkele dagen lichtjes gaan 
schilferen, maar dit is zo minimaal dat het nauwelijks zichtbaar is. De dag na de behan-
deling mag overigens gewoon weer make-up aangebracht worden.

U krijgt na de behandeling een serum mee dat u ’s avonds en de volgende ochtend 
over de behandelzone kunt aanbrengen. De mooiste en beste resultaten bereikt u als u 
gedurende de kuur de speciale producten gebruikt voor de dagelijkse thuisverzorging. 
Deze producten met hoge concentraties werkstoffen zijn afgestemd zijn op de ACS 
Therapy behandelingen en uw specialiste kan u adviseren welke producten het meest 
geschikt zijn. 


