
De meeste schoonheidssalons richten 
zich alleen op de verzorging van de huid. 
Eigenaresse Lillian Nelissen gaat voor een goed 
resultaat op een natuurlijke basis. Producten 
en behandelingen die de huid zelf stimuleren 
zich te vernieuwen en zichtbare huidverbete-
ringen tonen in korte tijd. 'Ik vind het interes-
sant hoe compact de huid in elkaar zit. Het 
is de grootste orgaan van ons lichaam. We 
worden steeds ouder, maar we willen wel mooi 
oud worden. Het is boeiend om te zien wat je 
met natuurlijke producten en behandelingen 
kunt bereiken.’ 

Voor het beste resultaat doet Puur Huid bij 
iedere klant een persoonlijke intake. Om te 
zien welke behandeling past en om te vragen 
wat een persoon zélf wil verbeteren. 'Als bui-
tenstaander zie je vaak alleen op de mooie 
dingen van iemand.' Vooraf en na afloop van 
een behandeling doet Lillian een huidmeting. 
Tevens maakt ze foto’s om het resultaat voor 
en na de tijd vast te leggen. 'Omdat het effect 
zo natuurlijk is, vergeten mensen soms hoe het 
ervoor er uitzag. Bij onze behandelingen ziet 
de huid er gezonder en jonger uit, maar niet 
onnatuurlijk. Botox of een operatie geven toch 

een andere uitdrukking aan het gezicht.' 

Om natuurlijke huidverjonging te realiseren, 
werkt Lillian onder andere met Pascaud. ‘Een 
puur merk. Veilig en resultaatgericht.' De salon 
biedt exclusieve behandelingen van het merk 
en is de enige in Noord-Brabant die het hele 
concept levert. Van Pascaud biedt de salon 
ook Mesotherapie, L3-laserbehandeling en 
BioSkinJetting om het huidbeeld te verbeteren 
en rimpels te vervagen. Voor het definitief 
behandelen van ongewenste haargroei heeft 
Lillian verder nog Intense Pulse Light (IPL) in 
huis. 
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Puur Huid in Eindhoven 
is een exclusieve 
schoonheidssalon die 
gespecialiseerd is in het 
optimaliseren en verbeteren 
van de conditie van de huid. 
'Wij gaan net een stapje 
verder dan een gewone salon.' 


