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De wintertijd is ingegaan … de dagen worden korter en het "winterdipje" ligt op de loer.
Gelukkig duurt het niet lang meer tot de voor velen gezelligste tijd van het jaar aanbreekt! Om
de sombere dagen tot de decembermaand wat op te vrolijken hebben we deze maand een
actie uitgezocht waarvan u gaat stralen! In november krijgt u namelijk
een oogpakking t.w.v. € 19,50 gratis
bij onze intensieve behandeling met fruitzuren!
Fruitzuren doorbreken de bovenste huidlaag, die uit dode huidcellen bestaat. Daardoor
dringen de werkzame stoffen dieper door in de onderste huidlagen, waardoor de
celvernieuwing gestimuleerd wordt. De voornaamste zuren voor deze behandeling zijn
extracten van passievruchten, druiven en ananas. Maar toevoegingen zoals abrikozenpitolie en
extracten van appel, grapefruit, perzik en zoete amandelen verstevigen, verzachten,
verfrissen, hydrateren en verkoelen de huid. Uw huid wordt frisser, houdt meer vocht vast en
voelt onmiddellijk aangenaam en ontspannen aan.
Maar een behandeling met zuren doet veel meer! De collageenaanmaak wordt gestimuleerd
en verstopte poriën worden gereinigd, waardoor onzuiverheden worden verminderd. Lijntjes,
pigment- en ouderdomsvlekjes vervagen en de huid wordt gladder en krijgt een egaal en
stralend aanzien. Deze behandeling geeft uw huid een echte boost en zou eigenlijk
standaard in uw huidverzorgingsprogramma opgenomen moeten worden!
De extra verzorging van de tere huid rondom de ogen door de oogpakking maakt de
behandeling af. De oogpakking wordt volledig op uw huidtype afgestemd en zorgt voor een
snelle, zichtbare versteviging van de tere huid rond de ogen. Ook heeft een oogpakking direct
een kalmerende werking bij een gevoelige, geïrriteerde of opgezwollen huid. De huid zal
steviger, gladder en minder opgezwollen lijken en donkere kringen zullen verminderen.
Als u na de behandeling de salon verlaat, ziet uw huid er weer mooi en gezond uit en voelt
deze glad en soepel aan. Maar natuurlijk is een schoonheidsbehandeling niet alleen maar erg
goed voor uw huid … Het is ook een momentje voor uzelf, waarin u in alle rust kunt genieten
van pure verwennerij!
Als voor deze verwennerij een behandeling door Demi uw voorkeur heeft, hebben we goed
nieuws voor u! Haar uren zijn uitgebreid en zij is voortaan ook op woensdagavond in de salon
aanwezig.
Tot slot in deze nieuwsbrief nog even een geheugensteuntje … denkt u er aan dat het jaar
bijna afgelopen is en u mogelijk nog in aanmerking komt voor vergoeding van een
behandeling of thuisverzorgingsproduct door uw zorgverzekeraar? Wij vragen dit graag voor u
na, dus bel snel voor het maken van een afspraak!
Tot ziens in de salon!
Eva & Team

