
NANNIC NBE DEEP SKIN
EEN TRIPLE CONCEPT VOOR ACTIEVE 

HUIDVERJONGING EN HUIDVERBETERING
MET ONMIDDELLIJK ZICHTBAAR EN LANGDURIG RESULTAAT 

NBE HUIDVERJONGINGSCONCEPT



HUIDVERJONGING: 

Vermindert rimpels

Verbetert elasticiteit

Stimuleert collageen

Herstelt de vochtbalans 

Stimuleert celgroei

Stimuleert de groeifactoren

ZICHTBARE HUIDVERBETERING OP: 

Vergrote poriën

Onreine huid

Acné en littekens

Pigmentatie

Striae 

Fijne lijntjes 

EEN BEHANDELINGSCONCEPT MET ONMIDDELLIJK ÉN LANGDURIG RESULTAAT 
 
NANNIC NBE Deep Skin combineert mechanische dermabrasie van de nieuwste 
generatie met een revolutionair infusieconcept voor gelaatsbehandelingen. Deze 
speciaal ontwikkelde microkanaliseringstechnologie beschadigt de huid niet. Het is 
een veilig concept met uitzonderlijke resultaten voor het actief verjongen en verbeteren 
van de huid.

P RO F  N B E  D E E P  S K I N



Na 1 behandeling

Na 1 behandeling

Na 1 behandeling

DE NIEUWSTE GENERATIE MICRO-CHANNELLING 
NBE Deep Skin is een revolutionair toestel met 3 unieke handstukken: Ablator, Infuser en Corrector. Bij 
een eerste gommage verwijdert Ablator alle dode huidcellen zodat de verdere behandeling van de huid 
doeltreffender verloopt. Dit stimuleert haar natuurlijk afweermechanisme: de huid regenereert sneller, 
rimpels verdwijnen en het huidbeeld verfijnt. Infuser en Corrector voorzien de huid van microkanaaltjes die 
de actieve bestanddelen gemakkelijk tot op de juiste diepte in de huid brengen. Dit stimuleert de groei van 
nieuwe cellen en vertraagt het verouderingsproces van de huid, wat resulteert in een lange termijnverbetering 
van de huid. Met deze behandeling worden ook de functies van de epidermale cellen hersteld, zoals bv. 
de celdeling, de verschillende afweermechanismen, de verhoging van collageenproductie, ...

Wat betekent dit voor uw huid? 
- Actieve huidverjonging en huidverbetering met langdurig effect
- Rimpelbestrijding
- Behandeling van vergrote poriën en onzuivere huid
- Activeren van zelfhelende krachten van de huid
- Verbeteren van de vochthuishouding en elasticiteit
- Behandelen van pigmentvlekken, littekens en striae

De NBE behandelingen zijn geschikt voor elk huidtype. In kuurvorm wordt het resultaat langdurig 
behouden. NBE Deep Skin behandelingen hebben nog verbluffendere resultaten wanneer gecombineerd 
met NANNIC NBE Radiofrequentie. 

ERVAAR DEZE ZEER SUCCESVOLLE BEHANDELMETHODE



AWARD-WINNING SKIN CARE CONCEPT

De huidverzorgingsproducten van NANNIC hebben een unieke formulering, identiek aan die van onze cellen.  
De sterk geconcentreerde actieve bestanddelen dringen diep door in de huid waardoor die zichtbaar verjongt. 
De geavanceerde formules van NANNIC bevatten een maximale concentratie aan actieve componenten, die 
synergistisch werken voor een optimale verbetering van de huid.

    NIEUW   Anti-Age Concept for Hair, Scalp & Roots: een totaalverzorging voor een gezonde hoofdhuid 
en mooie haren. We vinden het logisch om onze huid dagelijks goed te verzorgen met milde reinigingsproducten, 
voedende serums en hydraterende crèmes. Bij de verzorging van de haren telt dit evenzeer: zowel het zichtbare 
als het niet-zichtbare deel van de haren hebben nood aan een dagelijkse verzorging om een mooie haardos te 
verkrijgen én te behouden. Want een goede huidverzorging stopt niet aan de haargrens. 

www.nannic.com

Uw NANNIC partner


