
 

 

 

Confianza News Herfst 2021 
Bedrijfsactiviteiten 

Ook dit seizoen zullen er enkele nieuwe bedrijfsactiviteiten worden ingevoerd, te noemen: 

 

News: Nieuw is de harskaart of massagekaart! Hoe werkt het? Bij aankoop van een kaart naar 

keuze heb je 5 = 4 betalen. Dus stel: je koopt een harskaart voor bovenlip harsen, dan betaal je 

voor 5x €40 i.p.v. €50 dat is dus 1x gratis!  

Website: Neem even de tijd om mijn vernieuwde website te bezoeken en ik zou het leuk vinden 

om feedback te krijgen dus kijk op www.schoonheidsspecaliste-confianza.nl 

Advies op maat: Wil je een reiniging of verzorging die bij jouw huid past? Dat kan  Tijdens de 

behandeling kan ik jou advies geven welk product er geschikt is voor jouw huid. Het is 

verstandig je huid goed te beschermen tijdens de herfst. 

Voetreflex behandeling: Het is mogelijk om een ontspannende voetreflex behandeling te 

ondergaan. Reflexologie ondersteunt onze dagelijkse gezondheid en helpt lichamelijke en 

geestelijke klachten te verlichten. 

Ha-Ra: Voor nieuwe producten en aanbiedingen in deze herfsttijd kun je profiteren van  

4 september tot 30 november 2021  

Bestellen kan via mij of via www.ha-ra.nl/adviseurs/mirandalubbers 

  

In de herfst genieten van Duindoorn producten!  

Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van de 

Duindoornserie. 

Producten van de duindoornserie zijn verrijkt met de etherische olie van 

perzik. Daarom is je huid, na de behandeling zo zacht als een 

perzikhuidje! De producten bevatten veel lipiden (component aan ons 

eigen huidvet) waardoor de huid wordt versterkt. Bovendien bevatten 

ze een hoge doses aan vitamines en antioxidanten. Goed om de huid 

gezond te houden en huidveroudering te voorkomen. 

 

Duindoorn luxe gezichtsbehandeling €67,-  

Even tot rust komen en genieten van deze ontspannende gezichtsbehandeling en van zachte 

handen of voeten met heerlijke herfstgeuren. 

Behandeling opbouw: keuze voet- of hand pakking, gezichtsreiniging met Fase 1, 

harsen/epileren, massage met Duindoorn crème, Duindoorn masker in combinatie met een 

warme wattenpakking, tijdens het gezichtsmasker een voet-of hand massage, vervolgens een 

Duindoorn gezichtsverzorging  

 

Actie Combinatiebehandeling incl. hand of voetpakking & wenkbrauwen verven € 69, 50 

Gun jezelf na een drukke werkdag een ontspannende rug-schouder-nek massage, waarbij je 

wordt gemasseerd met een warme geurende olie en heerlijke muziek op de achtergrond. Een 

pakking voor je handen of voeten inclusief strak geverfde en geharste wenkbrauwen! 

  

Behandeling opbouw: een ontspannende rug-schouder-nek massage, rug scrub en ter 

afsluiting een winter body crème, keuze hand- of voetpakking incl. massage, wenkbrauwen 

verven, harsen/epileren, gezichtsreiniging met Fase 1, Duindoorn gezichtsmasker, Duindoorn 

gezichtsverzorging  

http://www.schoonheidsspecaliste-confianza.nl/
http://www.ha-ra.nl/adviseurs/mirandalubbers


 

 

 

 

 

 

 

 

Welke verzorging kun je in dit seizoen gebruiken?   

Denk aan: 

Winter body douche & body crème 100ml 

Smooth make up (4 kleuren) 

Lipcare  

Hand & Nagelverzorging 15 ml, 50 ml & 100 ml 

Productverdieping  

Fase 3 en Hydroluron 

De samenstelling van deze dagcrème Fase 3 komt overeen met de samenstelling van de 

hydrolipidfilm van de gezonde huid. In fase 3 zijn bewust geen licht beschermende stoffen 

toegevoegd om de natuurlijke vitamine D synthese van de huid te verstoren. 

Fase 3 beschermende dagcrème wordt ’s morgens dun aangebracht, ook indien vooraf een 

Hydroluron is gebruikt. Ook uitstekend geschikt voor de basis van make-up. Fase 3 houdt vocht 

vast en kan versterkt worden met een Hydroluronampul. Samen een sublieme combinatie!  

Fase 3 beschermende dagcrème 15ml   € 21, -  

Fase 3 beschermende dagcrème 50ml   € 45, - 

Fase 3 beschermende dagcrème airless 50ml  € 47, - 

 

Hydroluron ampullen 
Als de hydrolipidfilm van de huid ten gevolge van vochtgebrek is verstoord, helpt Hydroluron het 

natuurlijke evenwicht te herstellen. Rosel Heim gebruikt Hydroluron met een hoog moleculair gewicht om 

allergische reacties uit te sluiten. 

 

Hydroluron 15ml € 45, - 

 

Fase 2 Interfall 

Fase 2 Intervall helpt de vochtarme, gevoelige huid om de vochthuishouding te reguleren en is 

een betrouwbare opstap op weg naar regeneratie (het opbouwen van de huid). De Fase 2 is 

zo fijn van structuur dat ze door een lichte massage door de huid opgenomen wordt. Je kunt 

de Fase 2, al naar gelang de conditie van de huid, 's morgens, 's middags en 's avonds 

gebruiken. Interfall verbindt vet en vocht in de bovenste huidlagen. Het evenwicht in de 

vochthuishouding van de huid wordt met behulp van het Hydroluron hersteld. 
 

Fase 2 Intervall 15ml    € 22, -  

Fase 2 Intervall 50ml    € 47, - 

Fase 2 Intervall Airless 50ml   € 49, - 

 

Warme groet, 

  

Miranda 
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