
 

 
NIEUWSBRIEF LENTE 2015 

Beste klanten van Schoonheidsspecialiste Confianza, 

Het is Lente!  Nieuwe ontwikkelingen zullen in het teken staan van dit seizoen. De komende maanden zijn er weer diverse variërende behandelingen. 

Lees de nieuwsbrief Lente 2015! 

Miranda Lubbers 

NIEUWS 

Bedrijfsactiviteiten 

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

Nieuws: Binnenkort kunt u mijn nieuwe website gaan bekijken www.schoonheidsspecialiste-confianza.nl 

Een nieuw betrouwbaar Italiaans 100% biologisch cosmetica merk Naturys voor betaalbare prijzen. Vrij van nikkel, chroom en kobalt. Een natuurlijke origine 
net als in de natuur.  

Er een samenwerking is ontstaan met Flash-Care, Petra de Wijs, duurzaam ontharen. 

Seizoen variatie: Voorjaarsbehandeling een aangepaste gezichtsbehandeling en onder benen harsen. 

Voetreflex behandeling: De mogelijkheid om een voetreflex behandeling te ondergaan is mogelijk. Reflexologie ondersteunt onze dagelijkse gezondheid en 
helpt lichamelijke en geestelijke klachten te verlichten. 

Cursus: Begin mei volg ik inscholingsdagen bij Rosel Heim, hierbij komt o.a. aan de orde, Bescherming voor de zon en praktijkdag. Info volgt. 

Duo behandeling: Wilt u iemand verrassen of even in het zonnetje zetten? Kom samen genieten van een ontspannende aangepaste gezichtsbehandeling.  

Wilt u iemand een origineel kado geven. Wellicht is een Confianza kadobon leuk om te geven, nog leuker om te krijgen! 

Op 24 april en 1 mei staat een aangepaste duo gezichts- en lichaamsbehandeling gepland. U kunt samen genieten van een aangepaste ontspannende 
gezichts- en lichaamsbehandeling. U kunt zich hiervoor aanmelden.  Deze behandeling bestaat uit; aangepaste gezichtsbehandeling, epileren, reiniging, 
masker en decolleté massage en verzorgende crème vervolgens een rug pakking, massage van benen en rug. Prijs € 95,00 voor 2 personen 

SEIZOENSVARIATIE 

Voorjaarsbehandeling 

Nu de zon op sterkte komt en je lekker wilt genieten van de warmte, is het goed om je hiervoor klaar te maken. Een goede voorbereiding om nu de onder 

benen te harsen en een goede verzorging voor uw huid is zeer belangrijk. Vooral in de lente kan uw huid wel een oppepper gebruiken! Behandeling onder 

benen harsen,  incl. epileren, reinigingen, verwijderen onzuiverheden, masker, gezichts- en decolletémassage en verzorgende crème.  

VOETREFLEXBEHANDELING 

Maak eens een afspraak voor een voetreflexbehandeling. 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! 

PRODUCTVERDIEPING 

BASESSTOFFEN 

Bases van de Rosel Heim nature + science producten zijn oliën, vetten en emulgatoren, zoals ze in de huid voorkomen, 

bijvoorbeeld squalaan, een vet, dat de huid als haar eigen vet accepteert en inbouwt. Squalaan is daarom zeer geschikt om 

storingen in de vethuishouding van de huid te reguleren. Maar door alleen van de buiten te werken is niet voldoende. Door 

goede gezonde voeding en supplementen te gebruiken werk je ook van binnen uit! Door Aloë Vera te drinken zult u merken 

dat u zich meer energieker voelt. Aloë Vera Gel heeft een positieve uitwerking op de spijsvertering en het afweersysteem, 

die op een natuurlijke manier in balans wordt gebracht en gehouden. Voedingsstoffen worden beter opgenomen en hierdoor 

een mooiere gezonde huid! 

EEN GEZONDE MOOIE HUID IEDERE DAG 

Boven op onze huid ligt de hydrolipidfilm en deze bestaat uit vocht, vet en afvalstoffen. Het beschermd 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 een huidvriendelijke emulsie. 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 wel ouder mag worden maar niet krakkemikkig! 


