mc | beautycolumn
beautyredacteur Maroesja onderzoekt de nieuwste treatments
Marie Claire’s beauty queen Maroesja de Ruyter (37) is altijd als eerste op de hoogte van het laatste schoonheidsnieuws

groene facelift

DIANE VON FURSTENBERG

«De huid is een ecosysteem dat zichzelf gezond houdt», vertelt
Dany Diop met zijn heerlijke Franse accent. Hij is epidermoloog en
als enige Nederlander opgeleid door de Parijse huidexpert en celebrity facialist Joëlle Ciocco. Dany geeft gezichtsbehandelingen op
maat en werkt met natuurlijke producten van Biologique Recherche die hoge concentraties werkzame stoffen bevatten. Eerst kijkt
hij met een apparaatje onder mijn huid. Dany ziet álles: dat ik in de
stad woon en niet vaak buiten kom, hoe ik mijn huid reinig en dat
ik moet stoppen met oliën. En – ik houd nu al van die man – hij ziet
dat ik nog heel lang een goede huid kan hebben. Als ik er maar
goed voor zorg. Je moet de huid af en toe een prikkel geven, is zijn
fi losofie. En dat gaat hij de komende 2,5 uur (!) doen.
Hij werkt met Remodeling Face, een machine die met behulp van

«Dit is pure shocktherapie voor de huid, ik wil niets anders meer»
Suki Creamy Foaming Cleanser:
very green,, want veganistisch. Een
schone huid neemt beter actieve
werkstoffen op, € 40 (via Dany Diop)

KenzoKi Euphorisant
Vital Ice Cream, als je
lacht heb je geen facelift meer nodig: crème
met gember en een
uplifting geur, € 62,50

Shiseido The Makeup Lifting Foundation
spf 15, met een foundation ziet je huid
er al snel beter uit en deze lift de boel ook
nog eens, € 45,25
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Biologique Recherche
Sérum Placenta, klinkt
wel heel ‘natuurlijk’,
maar doet vooral goed
z’n huidverstevigende
werk, € 55

Vichy Neovadiol GF,
‘facelift’ uit een potje,
ondersteunt de huid
om glad en stevig te
blijven, € 28,50

kleine elektroshockjes zorgt voor een facelifteffect, zónder snijden
of spuiten. De uitvinding van de eeuw, lijkt mij. Met pipetjes en
injectienaalden prepareert Dany verse beautybrouwsels die een
voor een op mijn gezicht komen. Terwijl mijn huid in vuur en vlam
staat door een van z’n smeerseltjes, vraag ik me af of ik voortaan
met rode appelwangen door het leven moet... Mijn gezicht wordt
aan alle kanten geduwd en geknepen. Halverwege mag ik in de
spiegel het verschil tussen links − wel gemasseerd − en rechts −
niet − bekijken. Ik schrik: mijn gezicht staat letterlijk scheef.
Gelukkig gaat hij snel verder. Om het resultaat van de massage te
versterken, haalt Dany de Remodeling Face te voorschijn. Als ik
vijf minuten later opnieuw in de spiegel kijk, zie ik een heel
ontspannen, stralend gezicht met minder lijntjes en fijnere poriën.
En volgens Dany ziet mijn huid er de volgende dag nóg beter uit.
Nagenoeg zonder make-up ga ik door naar een borrel. Bijna iedereen zegt dat ik er zo goed uitzie. Maar de echte ‘test’ komt de dag
erna: zelfs na een korte nacht inclusief alcohol is mijn huid fris,
stralend en ja: gelift. Mocht ik ooit trouwen of een rode-lopermoment meemaken, dan boek ik de dag ervoor Dany. Het gelifte
effect houdt nog weken aan. Voorlopig dus geen snijwerk, maar
massages en shocktherapie. •
De behandeling die ik kreeg, kost ca. € 170, exclusief bij Dany Diop,
Spiegelgracht 6 Amsterdam, 020 – 6263520 www.danydiop.com
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Een gelift gezicht zonder
snijden, maar door kneden
en schokjes. Dat wil
Maroesja wel proberen.

