
 
 

 

Confianza News                         Maart/april 2021 
. 
Beste klant van Schoonheidsspecialiste Confianza, 

Het wordt weer voorjaar en dan heeft jouw huid weer andere producten nodig! 

Ik kan je daarin advies en productinformatie geven 

Nieuws:  

Schoonheidsspecialisten mogen weer open! 
Ontzettend blij 
Ik ben ontzettend blij en opgelucht dat wij als schoonheidsspecialisten weer aan de slag 
mogen. Ik wil jullie hierbij op de hoogte stellen dat mijn praktijkdagen veranderen naar: 
dinsdag en donderdag van 9:00 uur tot 17:00uur & 18:30 tot 21:00uur.  
 
Goed voorbereid weer open 

9 maart ga ik weer van start en je bent van harte welkom! 

Het werken volgens het Covid-19 hygiëneprotocol is een belangrijk onderdeel van de voorwaarden om open te kunnen en mogen blijven. 
Wanneer je klachten hebt blijf je thuis en neem je contact met mij op voor het inplannen van een nieuwe afspraak.  
 

Een gezonde mooie huid iedere dag.  

Heeft de winter jouw huid ook achtergelaten met droge plekjes op je gezicht en/of een geïrriteerde huid?  
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 wordt dus steeds vatbaarder 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. 

Cream is een hoog werkzame verzorging en geeft je huid de speciale basisverzorging. Dé ideale, lichte verzorging voor dag en 

nacht. Deze crème kalmeert de huid en maakt het glad en soepel zonder vetsporen achter te laten.  

Door de bijzondere samenstelling is deze Blauwe Serie zowel voor mannen als vrouwen geschikt. Te gebruiken op een schone 

huid. 

Verkrijgbaar in 50 en 15 ml.  

 
 

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! 

Lente Duo 

In samenwerking met Christie is het helaas niet meer mogelijk een duo behandeling te boeken.  

Smooth make-up: Wil jij ook een zon overgoten teint? 

Dat kan met Sonnen Smooth make- up! Deze zijn verkrijgbaar in 4 teinten € 44,- Sonnen Smooth make-up is een zonbescherming voor een 
huid die minder weerstand heeft, zeer gevoelig of beschadigd is. Vergelijkbaar met een factor 50. Jouw huid wordt voorzien van een natuurlijke 
teint. 
Scholing: Wanneer het weer mogelijk is dan wordt dit vermeldt via de Confianza News. 
Ha-Ra: Wil je gemakkelijk Ha-Ra producten bestellen? Bekijk de bijlage Promotie Maart/April 2021 met mooie artikelen. Het is zeker de moeite 
waard deze te bekijken. 
Door op de link klikken kom je op mijn persoonlijke pagina https://www.ha-ra.nl/adviseurs/mirandalubbers Hier kun je shoppen op Ha-Ra gebied. 
Zodra de producten in je winkelmandje staan en alles definitief is gemaakt, volgt er een pagina om in te loggen of maak een account aan. Vul je 
gegevens in en betaal via Ideal. Je bestelling wordt verwerkt en verstuurd naar jouw adres. Hoe handig! 
Pedicure: Ik ben geen pedicure maar biedt je de mogelijkheid jouw voeten door een vakkundig gediplomeerd medisch pedicure te laten 
onderhouden. De praktijk van Adrie is gevestigd aan de Van Beethovenstraat te Slikkerveer en aangesloten bij ProVoet.  
Je kunt Adrie bellen voor een afspraak op tel: 06 30 58 81 36 
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Hamamelis gezichtsbehandeling inclusief onderbenen harsen nu € 79,-  

Begin zo vroeg mogelijk in het voorjaar met het harsen van de onderbenen. Het voordeel hiervan is dat je onderbenen ontdaan worden van de 
lange haren en droge huidschilfers. Jij bent klaar voor de eerste zonnestralen op je mooie gladde onderbenen. Laat het voorjaar maar komen! 

Na de winterperiode is onze huid wel toe aan andere voedende producten en daarom werken we in het voorjaar met Hamamelis. 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, Hamamelisreiniging, serum, een gezichtsmassage voor een betere doorbloeding in de 

huidlagen, Hamamelismasker met wattenpakking en een voedende crème en/of Sonnen. Ter afsluiting koffie of thee met iets lekkers. 

 

 

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.  
 
Tip: Genieten en profiteren van de zon kan beter tot 11.00 uur en na 15.00 uur.  
 
 
Reflexologie: is de wetenschap die zich bezighoudt met het principe dat zich op handen en voeten reflexgebieden bevinden die 
corresponderen met alle klieren, organen en andere delen van het lichaam. Reflexologie is een unieke methode waarbij de reflexgebieden met 
duim en vingers worden bewerkt.  
Het gebruik van voet- en handreflexologie omvat: Verlichting van stress en spanning – Verbetering van de doorbloeding en het opheffen van 
blokkades in het zenuwstelsel – Het lichaam in balans brengen. Voetreflex ondersteunt onze dagelijkse gezondheid en helpt lichamelijke en 
geestelijke klachten te verlichten. Alles wat er zich in het lichaam afspeelt weerspiegelt zich in de voeten. Ook voor gezonde mensen is een 
voetreflex behandeling een zeer positieve ervaring!  
Bij alle ziektesymptomen is het van essentieel belang een arts te raadplegen. €56,00 
 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan verneem ik dit graag.  

 

Een voorjaarsgroet van, 

  

Miranda Lubbers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel 06 43025764  
Email info@schoonheidsspecialiste-confianza.nl 

Website www.schoonheidsspecialiste-confianza.nl 
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