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Beste klant van Schoonheidsspecialiste Confianza,
Heeft de winter jou ook achtergelaten met droge plekjes op je gezicht en een geïrriteerde huid? In de lente heeft jouw huid weer andere
producten nodig! Ik kan je daarin advies en productinformatie geven.

Lente Duo
Kom op een avond of dag, gezellig met zijn tweeën, voor een Lente duo
behandeling.
Geniet samen van fijne massages met rustgevende muziek op de
achtergrond. Jullie worden die avond verzorgd met heerlijke lenteproducten
en na afloop een goede kop thee of koffie met wat lekkers en een presentje
voor thuis.

Er is keuze uit de volgende behandelingen:
Lente duo- standaard: bestaande uit een rug massage, gezichtsreiniging en -pakking Hamamelis met ontspannende decolletémassage
€110,00
Borstelmassage: rug, schouders, nek en benen worden gemasseerd met een lichaamsborstel deze is van stugge agave en zacht
paardenhaar, voor een optimale doorbloeding en het verwijderen van dode huidcellen. Een bodypakking een gezichtsreiniging en
Hamamelismasker met ontspannende decolletémassage en hoofdhuid massage. De lichaamsborstel krijg je mee voor thuis €120,00
Oor kaarsmassage: oor kaarsen met de magische geur van honing, salie en kamille hebben zowel een geestelijke als een fysieke werking.
Een oor kaars zorgt voor een heerlijk gevoel van ontspanning en geeft je het gevoel van geborgenheid. Dit alles gevolgd door een hoofd/oor
massage € 120,00 voor 2 personen
Het gebruik van de oor kaarsen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Wil je meer informatie of een duo-behandeling boeken? Stuur dan een berichtje via e-mail of whatsapp voor een datum in overleg.

Nieuws:
Bij alle producten van Rosel Heim wordt rekening gehouden met de natuurlijke functies en afweermechanismen van de huid. De toegepaste
grond- en werkzame stoffen komen overeen met de huideigen stoffen. Zij worden op dezelfde wijze door de huid geaccepteerd. Daarom zijn
zij veel effectiever en worden zij aanzienlijk beter verdragen dan stoffen die de huid niet kent. Als conserveringsmiddel voor de producten
worden geen bactericide en fungicide stoffen gebruikt. In plaats daarvan worden alternatieve methoden en middelen, bijvoorbeeld sterkere
verhitting bij de productie of bacterieremmende reukstoffen, toegepast om een toereikende conservering te waarborgen. Omdat er, in
tegenstelling tot gestandaardiseerde chemische producten, overwegend gebruik wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen, kan de kleur
en consistentie van de producten variëren zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit.
Smooth make-up: Zeker dit voorjaar wil je toch alvast een kleurtje? Dan is er de Sonnen Smooth make- up en verkrijgbaar
in 4 tinten €44,- Het is een zonbescherming voor een huid die zoal minder weerstand heeft, zeer gevoelig of beschadigd is.
Vergelijkbaar met een factor 50. Jouw huid wordt voorzien van een natuurlijke teint.
Samenwerking: Begin tijdig dit jaar met ontharen! Met IPL ontharen bereik je het beste resultaat en Flash -Care is geregistreerd om voor
zorgverzekeraars te werken. Confianza heeft een goede samenwerking met Flash-Care, Petra de Wijs. Wil je meer informatie? Je kunt het
me altijd vragen.
Scholing: In het eerste half jaar van 2020 zal ik deelnemen aan de inscholingsdagen van Rosel Heim waarbij ik kennis in producten en
vaardigheden en diverse massage technieken ga leren. Er wordt ons dan uitleg gegeven over de DORN-therapie en BREUSS-massage.
Helaas is de cursus DORN-therapie en BREUSS-massage in februari niet doorgegaan wegens ziekte. Wanneer deze wel gegeven wordt zal
ik dit vermelden via de Confianza News.

Productverdieping: Ante en Sonnen bereidt de huid optimaal voor op de komende zonnestraling. Schadelijke gevolgen van
zonnestraling en overmatige UV- straling tast de huid het meest aan. Om zoveel mogelijk te beperken, dient Ante in een zo vroeg mogelijk
stadium en regelmatig op de huid te worden aangebracht. De huid wordt voorzien van Zelloxan, dat de energiestofwisseling in de cellen in
balans brengt en op die manier alle huideigen herstelmechanismen ondersteunt.
Voor directe bescherming tegen Uv-stralen worden licht reflecterende micropigmenten gebruikt als samenstelling in de Sonnen. Door de
Sonnen dikker en vaker op te brengen wordt de nodige beschermingsfactor op het juiste moment zelf gekozen.
Genieten en profiteren van de zon kan beter tot 11.00 uur en na 15.00 uur.

Lente behandelingen
Lente gezichtsbehandeling inclusief onderbenen harsen nu € 79,Door te beginnen met het harsen van de onderbenen in het voorjaar ben jij al klaar voor de eerste zonnestralen. In deze periode werken we
met het Hamamelismasker want na de winterperiode is onze huid wel toe aan wat extra’s. Hamamelis werkt ontstekingsremmend, verbetert
de vochthuishouding van de huid door stress, vermoeidheid en rimpeltjes als gevolg van vochtgebrek.
Deze behandeling bestaat uit:
Onderbenen harsen, wenkbrauwen harsen/epileren, reinigen, serum, met de ultrasone gezichtsmassage, voor een betere doorbloeding in de
huidlagen, Hamamelismasker, Hoofdhuidmassage en een verzorgende crème en/of Sonnen.

Ontspannende Voetreflex behandeling nu € 56,- inclusief voetbad en voetvijl cadeau!
Een goede voorbereiding is het halve werk! Voetverzorging is belangrijk voor onze voeten. Het is bijna lente en lopen regelmatig op blote
voeten, we dragen slippers en open schoenen. Jij wilt toch ook mooie verzorgde voeten? Daarom in de lente een ontspannen voetreflex met
vooraf een heerlijk warm voetbad met dode zee zout. Krachtig, verfrissend en zuiverend. Het stimuleert een goede doorbloeding in de voeten.
Voetreflex ondersteunt onze dagelijkse gezondheid en helpt lichamelijke en geestelijk klachten te verlichten, inclusief een ontspannende
voetmassage. Voor thuisgebruik krijg je een voetvijl cadeau!
Deze behandeling bestaat uit:
Een warm voetbad met heilzaam dode zee zout, voetreflex en een ontspannende voetmassage met een verfrissende voeten créme.
Een gezonde mooie huid iedere dag
Boven op onze huid ligt de hydrolipidfilm en deze bestaat uit vocht, vet en afvalstoffen. Het beschermt tegen vreemde ziekmakende
bacteriën. Het is belangrijk deze bescherming niet te beschadigen. Belangrijkste oorzaak is te veel en te intensief reinigen met dikwijls
agressieve en diepwerkende middelen. Daardoor vermindert het immuunsysteem. Van nature probeert de huid deze schade te herstellen
maar zij raakt op den duur uitgeput en steeds vatbaarder wordt voor allergieën en verouderd onze huid eerder. Wat te doen... ‘s Avonds
voorzichtig reinigen met de fase 1 een huidvriendelijke emulsie op basis van (L) melkzuur. Lotions en tonics kunnen achterwege blijven.
‘s Morgens is alleen water voldoende. Je huid reinigen hoeft niet ingewikkeld en kostbaar te zijn. Dit is de eerste stap naar een gezonde
mooie huid die wél ouder mag worden maar niet krakkemikkig!
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan verneem ik dit graag.
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