
  

 

 

Het meest veelzijdige Skin Improvement systeem  
eindeloos veel behandelopties 

Dé ideale aanvulling voor je salon of praktijk; breed inzetbaar, zeer betaalbaar en  
met een snelle Return On Investment.  

WISHPro is een innovatief, draadloos huidbehandelingsapparaat dat vier verschillende bewezen  
technologieën combineert. Samen met geavanceerde cosmetische capsules behaal je  

een direct zichtbaar effect in slechts 15 minuten. 

Een niet-invasieve behandeling voor een goed gehydrateerde en jonger uitziende huid. 
De huid wordt stralender, steviger en gezonder. 

WISHPro 
 

Alle technologiën 

in 1 apparaat  

 

Magnetic Infusion Technology (MIT) is een “state-of-the-art 
technology”. Magnetische pulsen worden gedeeltelijk omgezet in een 
actief energieveld dat licht of elektrische stroom oplevert. Deze 
combinatiebehandeling zet de huid aan tot regeneratie en zorgt voor 
een diepe penetratie in de huid van de actieve werkstoffen in de serum 
capsules.  
 
De WISHPro Plus is compact, handzaam en mobiel. In plaats van 
slechts één enkele technologie biedt de WISHPro Plus 4 technologieën 
met bewezen anti-aging resultaten: microstromen (500 μA), 660 nm 
lichttherapie, 420 nm lichttherapie en gepulseerde magnetische velden. 
Met de diverse serum capsules werk je heel gericht op diverse 
indicaties. 
 
 

 
Voordelen voor jouw 

• Professionele resultaten vanaf de eerste behandeling 
• Breed scala aan behandelopties; verscheidenheid aan serum 

capsules, af te wisselen met de verschillende behandelkoppen 
• Korte behandeltijd van 15 minuten 
• Compact, draagbaar, draadloos 
• Eenvoudig in gebruik, makkelijk schoon te maken 
• Te combineren met andere behandelingen als microneedling, 

dermabrasie, etc. 
• Uitstekende synergie tussen cosmetica en technologie 
• Zeer betaalbare prijs 

 

 

Voordelen voor je klant 

• Onmiddellijke resultaten vanaf de 1e behandeling 
• De enige 15 minuten, niet-invasieve behandeling 
• Voelt ontspannend en prettig aan  
• 100% veilig, geen risico 
• Geen naalden of injecties 
• Geen hersteltijd 
• Geen verdoving 
• Geen pijn of bijwerkingen 
• Voor ieder huidtype de juiste behandeling 
• Veel diverse behandelopties 

 

 



 WISHPRO 

 

State-of-the-art Technology Heads 

 
Magnetic Pulse Technology Head 
 
Deze behandelkop heeft een unieke dubbelwerkende functie; zorgt voor het verhogen 
van de bloedsomloop en helpt dode huidcellen te exfoliëren.  
Mechanische pulsen versnellen het verwijderen van dode huidcellen en versterken de 
werking van de actieve, cosmetische ingrediënten in de huid. 

• Verhoogde bloedsomloop 
• Verwijdert dode huidcellen 
• Voedt de huid 
• Verbetert de lymfatische drainage 
• Verhoogt celvernieuwing 
• Fijne ontspanning door zachte massage  

 
 

 
 

 

 
Microcurrent Technology Head - 500μA of Microcurrent energy  

Deze anti-aging behandelkop maakt gebruik van microstroom-energie en 
verhoogt de productie van energie naar de huidcellen (ATP).  

ATP zorgt ervoor dat spieren samentrekken en ontspannen. De spieren worden 
getraind, ze worden steviger en veerkrachtiger.  

• Verhoogt de bloedsomloop  
• Direct zichtbare vermindering van fijne lijntjes en rimpels 
• Brengt voedingsstoffen en actieve ingrediënten in de huid 

• Verstevigt gezichtsspieren en maakt de huid soepel en glad 

 

 

Rejuvenation Technology Head - 660nm Red spectrum LED light (lichttherapie) 

Een behandelkop om de verouderende huid op drie niveaus te verjongen. 
1. Verhoogt de productie van cellulaire energie – bevordert de natuurlijke genezing. 
2. Activeert dermale fibroblasten – verhoogt de productie van collageen en elastine. 
3. Verhoogt de huid immuniteit – vrijgave van Cytokines verhoogt de immuniteit tegen 
toxinen. 
 
• Vermindert fijne lijnen en rimpels 
• Egaliseert de huidtoon 
• Verhoogt de dermale microcirculatie 
• Verbetert de huid immuniteit 
• Verbetert lymfatische drainage 
• Verfijnt poriën 

 
 

Blue Ray Technology Head - 420nm / 470nm Blue light 

Speciaal voor de vette en problematische huid 

P. Acne Bacteriën kunnen niet overleven in een zuurstofrijke omgeving.  
Wanneer de bacteriën in contact komen met Blue Ray light bij  

een golflengte van 420 nm en 470 nm,  
komt zuurstof vrij en worden bacteriën gedood. 

• Kalmeert de geïrriteerde huid 
• Remt de bacteriegroei (P. Acnes) 
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Peel Exfoliator Capsule 

Een natuurlijke scrub. De Peel Exfoliator capsule combineert zoete amandelolie 
met fijne scrubdeeltjes. Verrijkt met vitamine E en A bevat de formule twee 
soorten cellulose-peeling om dode huidcellen te verwijderen, de bloedsomloop te 
verhogen en de vernieuwing van cellen te stimuleren.  
Voor een jeugdige, frisse en egale teint. 

 

 

 

 

 

 

Natural Line 

Deze lijn is gebaseerd op natuurlijke oliën die de huid verrijken en een droge, gevoelige of geïrriteerde huid 
kalmeren. De Natural Line behandelt huidproblemen op een gezonde, niet-invasieve manier. 

Anti Aging Capsule 

De Anti-Aging capsule met pure Jojoba-olie geeft de huid een jonger uiterlijk. 
De natuurlijke ingrediënten zorgen voor een vochtinbrengende barrière die de 
essentiële voedingsstoffen in de huid vasthouden. Ook geschikt voor een 
gevoelige of acne-gevoelige huid. 

 

Rejuvenation Capsule 

Shea Butter dringt diep in de huid, herstelt beschadigde cellen, elasticiteit en de 
huidteint. Shea Butter wordt al eeuwenlang gebruikt vanwege zijn onovertroffen 
beschermende en regenererende eigenschappen.  
De Rejuvenation capsule geeft de huid een natuurlijke en jeugdige glans. 

 

Calming Milk Capsule 

Calendula-olie heeft antiseptische, anti-schimmel, anti-inflammatoire en 
antibacteriële eigenschappen en is bijzonder geschikt voor het behandelen 
van huidinfecties. Speciaal voor de dunne of droge huid. 

De rustgevende en milde eigenschappen van de Calendula-olie kalmeren de 
ontsteking, irritatie en helpen wondjes te genezen. 

 

Behandelcapsules 
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BTX Capsule 

Noem het BOTOX® zonder bijwerkingen. Deze gepatenteerde BTX Capsule 
bevat Hexapeptide-8 (Argireline® peptide solution C), een peptide dat speciaal 
is ontwikkeld als een actuele behandeling die de effecten van BOTOX® in de 
huid naboots zonder enige bijwerkingen. De oplossing werkt door modulerende 
spiercontractie om de productie van rimpels te remmen. 

 

 

 

 

 

 

Behandelcapsules 

Infusion Line 

Deze lijn is speciaal ontwikkeld voor het verminderen en vertragen van de eerste tekenen van huidveroudering 
voor jonge en actieve vrouwen en mannen. De lijn bestaat uit drie soorten serum combinaties op basis van actieve 
ingrediënten met hoge concentraties actieve werkstoffen. Geschikt voor alle huidtypen. 

 

Collageen Capsule 

Deze hydraterende en voedende capsule is samengesteld om de huid glad en 
voller te maken. De Collageeninfusie bevat collageen, verrijkt met vitamine C 
voor hydraterende en antioxiderende effecten, met caroteen en bètacaroteen 
tegen de vrije radicalen en met olijfolie die rijk is aan vitamine A, C, D en E en 
een gladmakende werking heeft. 

 

 
Hyaluron Capsule 

Bevat Cristalhyal, een hyaluronzuur met een hoog molecuulgewicht en zeer 
hoge zuiverheid die de huid hydrateert en beschermt. 

Als een "moleculaire spons", verhoogt dit hyaluronzuur de capaciteit van de 
huid om water vast te houden, de huid wordt optimaal gehydrateerd en blijft 
gezond. De samenstelling stimuleert collageen- en elastinesynthese. 
Hyaluronzuur, aloë vera, vitamine E en de mineralen in de Hyaluroninfusie 
kalmeren en rehydrateren de huid grondig om verouderingseffecten  
tegen te gaan. 
 

Behandelcapsules 
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Behandelcapsules 

Age Control Capsule 

Een emulsie op waterbasis met Progeline-peptide. Heeft een direct effect op de 
epidermis en de dermis. Het verlaagt Progerin, een van de kenmerken (markers) 
van biologische veroudering. Progerin is een disfunctioneel eiwit in het 
celkernmembraan en veroorzaakt afwijkingen in de opbouw van de celkern 
structuur. Gevolg is verlies van versteviging van de huid, collageen structuur en de 
werking van de fibroblasten. 

WISH Age Control heeft een remodellerend effect, verbetert de verzakkingen van 
de huid en rimpels. Is gericht ontwikkeld om de huidtextuur te verbeteren en het 
gezicht te remodelleren. 

 

 

Aging Process Control 

Een nieuwe lijn met capsules die helpen de oorzaken van het verouderingsproces te reguleren, zoals mechanische 
factoren, drukke levensstijl, stress, vervuild milieu en externe agressies. 
Deze capsules zijn geschikt voor de reactieve, geïrriteerde en (acne)gevoelige huid. Beschermt de huid tegen 
chemische, mechanische agressies en UV-straling, voorkomt infectie en versnelt herstel.  

Contour Capsule 

Speciaal geformuleerd om een jeugdig uiterlijk te behouden. Anti-aging 
effect en anti-donkere kringen door gericht de specifieke problemen te 
behandelen, zoals rimpels, laxiteit van de huid, hyperpigmentatie en 
littekens. 

In geval van langdurige blootstelling aan stress (zoals bij mechanische of 
chemische agressie, vervuiling, rook, slaapgebrek, UV-blootstelling), 
produceren de huidcellen voortdurend cortisol dat de homeostase van de 
huid afbreekt, wat leidt tot roodheid (ontsteking) en een zichtbare 
vermoeide blik. 

 

 

Care Capsule 

Abyssine® 657 vermindert sterk irritatie, huidongemakken en heeft een optimale 
kalmerende werking. Geeft bescherming tegen UV-schade en helpt de huidbarrière 
sterk te houden. De capsule is verrijkt met Calendula-olie die een antiseptisch en 
genezend effect heeft. Voorkomt infectie en versnelt genezing. Beschermt de huid 
tegen chemische, mechanische en UV-agressies. 



 WISHPRO 

Whitening Capsule 

Deze krachtig werkende capsule versmelt twee actieve whitening 
ingrediënten om de huid te verhelderen en de huidteint te egaliseren;  
de β-white solution en Sea Shine, een natuurlijk ingrediënt dat uit twee 
bruine zeewieren is geëxtraheerd. 

De combinatie helpt de productie van melanine te vertragen en de bestaande 
huidverkleuring sneller te vervagen. De exfoliating-agent elimineert de dode 
huidcellen, de huid wordt gladder, gelijkmatiger en helderder. 

 

Active Pro-Long Line 

De Active Pro-Long (APL) is speciaal ontwikkelt om de vermoeide en gestreste huid te herstellen, te repareren en 
te revitaliseren. APL bevat drie soorten capsules op basis van sterke actieve ingrediënten die na één behandeling 
ongeëvenaarde resultaten geven. De formulering is gebaseerd op een emulsie die gemakkelijk door de huid wordt 
geabsorbeerd en effectief is voor alle huidtypen. 

 

Repairing Capsule 

Speciaal geformuleerd om de huid te repareren en te beschermen. Deze 
capsule combineert de actieve ingrediënten Cristalhyal en PrimalHyal 300 
(hyaluronzuren). 

Samen zorgen ze voor een dubbele werking: het stimuleert de bescherming 
van de huid en het natuurlijke immuunsysteem en biedt cellulaire reparatie 
en wondgenezing. De huid wordt gladder en steviger. 

 
Neo Energy Capsule 

Deze "naaldlose" collageen en elastine filler is een pure bron van bio-energie voor 
de huidcellen. Door het activeren van verouderende cellen om opnieuw collageen 
en elastine aan te maken verminderen rimpels en wordt de huid steviger binnen 
15 dagen. 

De capsule bevat een veilige en vooraf geactiveerde energiebron Methyl-
Glucoside-6-Phosphate (MG6P) gecombineerd met essentiële aminozuren en 
koper. 

 

Behandelcapsules 
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APL Whitening Face Cream 
Een sterk geconcentreerde, olievrije gezichtscrème voor aanvullende thuisbehandeling. De APL Whitening cream 
verbetert het uiterlijk van donkere vlekken en geeft de huid een natuurlijke glans. Met dezelfde ß-White solution 
en Sea Butter als in de APL Whitening Capsule, helpt deze formule de productie van melanine te vertragen, de 
verkleurde huid te vervagen en donkere vlekken en schade te verminderen. De exfoliërende ingrediënten 
verwijderen dode huidcellen op een milde manier zodat de huid gladder, egaler en helderder wordt. 

 APL Repairing Face Cream 
APL Repairing Face Cream bestaat uit een hoge concentratie van actieve ingrediënten  
Cristalhyal en PrimalHyal 300 die de huid repareren en beschermen. 

De unieke formule helpt de huid te beschermen tegen schadelijke bacteriën en bevordert het 
wondgenezingsproces. De crème maximaliseert de hydratatie en helpt de huid beter vocht  
vast te houden en laat rimpels minder opvallen.  

 APL Neo Energy Face Cream 
APL Neo Energy Cream is een ware energie booster voor de huid!  
Het bevat een veilige en natuurlijke bron van bio-energie om huidcellen te activeren.  
De crème activeert verouderende cellen om collageen en elastine te produceren.  
Gecombineerd met essentiële aminozuren en koper zorgt deze crème voor minder  
rimpels en een stevige en elastische huid. 

 
Resultaten 

Home producten 


