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Austin SkinClinic:

‘echt investeren

Structurele huidverbetering, huidverjon-

ging en huidvernieuwing staan centraal 

bij Yvonne Austin SkinClinic. Naast haar 

salon in Assen heeft Yvonne Austin sinds 

januari 2005 ook een SkinClinic in het 

centrum van Groningen. ‘Ik ben de enige 

in Noord-Nederland die zich helemaal 

toelegt op huidverjonging en huidver-

betering.’ 

in de huid’

‘Het gaat mij niet om het verzorgen van de huid zoals bij de gemiddelde schoonheidssalon - daar ben ik ook absoluut niet 

mee te vergelijken. Mijn doel gaat veel verder. Ik wil de (gezichts)huid optimaliseren en structureel verbeteren zodat deze 

langdurig jong blijft en er langdurig beter uitziet, legt Austin uit. ‘Huidproblemen als acne, pigmentatie, huidveroudering 

en littekens kunnen structureel verbeterd worden.’ Naast huidproblematiek is Austin gespecialiseerd in de behandeling van 

overbeharing door IPL, ontharing door licht. Een effectieve manier voor een duurzame haarreductie. 

In haar beide SkinClinics richt Austin zich specifiek op deze twee onderdelen. De SkinClinic in Assen heeft ze inmiddels 

zeven jaar. ‘Ik merk dat niemand in Noord-Nederland zich specifiek toelegt op huidproblematiek en ontharing. Vandaar dat 

ik ook in Groningen een salon ben gestart; ik wil de markt in het noorden van het land bedienen.’  Austin heeft in Groningen 

twee schoonheidspecialisten in dienst, beiden gespecialiseerd in huidproblematiek en ontharing. Cursussen en opleidingen 

houden Austin en haar medewerkers up to date. ‘We willen voortdurend innoveren en op de hoogte zijn van de laatste 

ontwikkelingen op ons vakgebied.’ Kennis, maar ook ervaring en een wetenschappelijke instelling zijn volgens Austin de 

onderscheidende factoren van haar SkinClinics. ‘Wij verkopen alleen producten en behandelingen die ondersteund worden 

door wetenschappelijk bewijs. Kortom, het werkt. Wij weten waar we het over hebben en vertellen de klant precies wat 

we doen en waarom. Alle behandelingen zijn afgestemd op de huidconditie van de klant. We kennen geen standaard-

behandelingen, immers geen enkele huid is standaard.’ Het resultaat staat bij Austin op de eerste plaats. ‘De huid moet er 

zichtbaar beter uitzien en zichtbaar beter functioneren. Wij willen echt investeren in een goede huid.’


