
De nieuwe tendens in de schoon-
heidswereld is de wetenschappe-
lijk onderbouwde medisch- en pa-
ramedisch esthetische behande-
ling. Stichter van All Medi-Aesthe-
tics, Kristel De Roovere, ijvert al
meer dan vijfentwintig jaar voor
een multidisciplinaire aanpak. Tij-
dens schoonheidsbehandelingen
wordt hier gekeken naar de per-
soon in zijn totaliteit. 
Parallel met het huidprobleem
wordt ook het ‘onderhuidse pro-
bleem‘ aangepakt.

MULTIDISCIPLINAIR

Bij All Medi-Aesthetics kan je
genieten van een brede waaier
aan schoonheids- en wellness-
behandelingen. Tevens wor-
den littekens, zwellingen, vlek-
jes en andere onvolmaakthe-
den uitstekend behandeld.
Ook vóór en ná een medische
ingreep doen mensen graag
een beroep op Kristel en haar
team. Perfecte wenkbrauwen,
mond en eye-liners, zelfs na
een ongeval, dankzij hun unie-
ke corrigerende en liftende
dermo-pigmentatiemethode,
de verbeterde en veilige per-
manente make-up. Toppers
zijn de laser anti-aging-, de de-
finitieve ontharing- en tal van
gelaats- en lichaamsbehande-
lingen, met speciale program-
ma’s voor zowel de 50-plus-
sers als de jeugd. 
Via www.allmedi-aesthetics.
be ontdek je nog veel meer in-
novatieve en meest vernieu-
wende behandelingstechnie-
ken.

All Medi-Aesthetics 

Steeds meer mensen kiezen meermaals per jaar voor een kort verblijf in
een rustige en ontspannen omgeving. Daarom opende Kristel haar eer-
ste City Spa Bed & Breakfast, langs de groene vesten te Lier. Een verruk-
kelijke combinatie van wellness-arrangementen en culinair genieten, sa-
men met het leuke toeristische aanbod van de Pallieterstad. Regelmatig
plant zij acties, zoals de All In Special Easter- overnachting met incl. ver-
wenarrangement, nog tot eind april. Bij aankomst een sprankelend
glaasje champagne en
heerlijk ontspannen in de
wellnessafdeling ! Na een
deugddoende nachtrust
wordt je een paasbest ver-
rassend Liers ontbijt geser-
veerd. Je komt weer op
adem tijdens je gekozen
behandeling, gevolgd door
een frisse wandeling, waar-
na een heerlijk kopje war-
me ‘high tea’.

Wellness en arrangementen 

Kristel : „Schoenmaker blijf
bij je leest ! Ga niet dokteren
wanneer je geen dokter bent
en laat je veilig en correct
door esthetische, medisch
en paramedisch geschool-
den behandelen.”

Schoenmaker 
All Medi-Aesthetics is een esthe-
tisch, medisch en paramedisch
onderbouwd schoonheids- en
wellnesscentrum. 
Kristel de Roovere, dermato-cos-
metologe en kinesitherapeute, is
bezielster en zaakvoerster. Dankzij
haar kennis, ervaring en een esthe-
tisch, medisch- en paramedisch
team worden bij All Medi-Aesthe-
tics steeds de prachtigste resulta-

ten behaald. Alle behandelingen
zijn non-invasief, dat wil zeggen
zonder chirurgie.

Non-invasief 

„Laserbehandelingen worden bij
ons bij uitstek gebruikt voor anti-
aging en versteviging, definitieve
ontharing en zichtbare adertjes, fi-
guurcorrectie en cellulitis. De la-
sers die hier nu worden voorge-
steld zijn terecht spraakmakend.
Onze nieuwe lasers gecombineerd
met LED-licht geven inderdaad de
beste resultaten bij huidverjon-
ging, -regeneratie en wondheling,
enig in Europa ! 
Laserlicht werkt op vijf manieren in
op weefsels : 1. De laser zorgt voor
versnelde heropbouw van eigen
collageen, het meest essentiële ei-
wit dat de jeugdigheid en elastici-
teit van de huid verzekert ! 2. Be-
spoedigt sterk de herstelling van
wonden en littekens. 3. Zijn in-
vloed op de zenuwcellen is zeer
gunstig bij pijnbestrijding. 4. Ver-
hoogt de activiteit van het lymfe-

stelsel en vermindert zwellin-
gen. 5. De vorming van nieuwe ca-
pillairen en toegenomen bloed-
stromen. 
De verschillende types van laser-
toestellen zijn elk op zich toege-
spitst op bepaalde behandelingen.

De vlieger gaat echt niet op om zo-
maar wat te gaan liefhebberen met
lasers. In ons centrum werken wij,
dermato-cosmetologe en kinesi-
therapeuten, samen met estheti-
sche artsen om steeds de meest
optimale resultaten te verkrijgen.”

Facelift 
zonder chirurgie !

Onlangs werd een nieuwe laser
voorgesteld die revolutionaire resul-
taten belooft dankzij de combinatie
van laser- en LED- licht. Kristel De
Roovere van All Medi-Aesthetics in
Lier, legt uit waarom.
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