
Isabel van Genugten, owner USKIN, 
USKIN the Clinic en co-owner Cellics: 
Vanuit grote passie voor de huid met focus op kennis en 

kwaliteit is een hoogwaardig onderscheidend totaalcon-

cept ontstaan waarin gezondheid en vitaliteit een grote rol 

spelen. Wil jij je huid op het hoogste niveau verbeteren op 

een natuurlijke en pijnloze manier? Dan heeft een gezonde 

lifestyle hier veel invloed op. Een mooie huid begint immers 

van binnenuit. 

Heb jij de wens om je kaakcontouren te verstrakken? Of 

wil je juist werken aan het verstrakken van je hals? Denk 

ook aan het lokaal aanpakken van vet of het verlichten van 

pijnlijke benen wanneer je last hebt van lipoedeem of 

lymfoedeem. Dan bieden de technologieën van icoone, 

Venus Concept of Adipologie daarin dé oplossing. Met een 

warm welkom ontvangen onze gecertificeerde behandel 

locaties je en stellen zij het behandelplan op. Hierbij is het 

mogelijk om verschillende behandelingen met elkaar te 

combineren, stuk voor stuk innovatief, veilig en weten-

schappelijk onderbouwd. 

Het concept is ontstaan in onze kliniek, USKIN the Clinic 

in Best waar ook het concept met succes wordt toegepast 

door onze skin experts. De gouden standaard: huidver-

betering van binnenuit op een natuurlijke manier zonder 

chirurgische ingrepen of pijn. Samen met de supplementen 

van Cellics werk je aan het beste van binnenuit. 

Voor een gecertificeerde behandelspecialist verwijzen wij 

je naar onze kliniekzoeker op www.uskin.nl/locaties 

Wil je op een persoonlijke manier te woord worden gestaan 

door een van onze clinical advisors? Dan kun je telefonisch 

contact met ons opnemen via: 0499 – 327 237 
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WENDY
ADVERTORIAL

Aging gracefully
Specialist in natuurlijke en pijnloze behandelingen voor huidverjonging, 

huidverbetering en bodyshaping.

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN EEN VAN ONZE 
BEHANDELINGEN?

Je vindt je dichtstbijzijnde en gecertificeerde 
behandelspecialist via onze kliniekzoeker 

www.uskin.nl/locaties
Enkele gecertificeerde behandel locaties:

Institute Bloy | Amsterdam, Anne van Aken | Den Haag
Body & Vital | Houten, Salon Cleopatra | Utrecht

La Joie | Zutphen, Huid in topconditie Aarle | Rixtel
Tijdloos | Groningen, Undici Institute | Schinnen

Uskin the Clinic | Best

Team Uskin


