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NIEUWS 
 

Nieuwsbrief 
Dit seizoen in de nieuwsbrief: 
Zijdepoeder, verleent de huid een zijdeachtige glans waardoor de huid er optisch verfijnder uitziet. Dit 
zijdepoeder zorgt voor een fysiologisch temperatuurevenwicht door in de zomer te verkoelen en in de 
winter te verwarmen. Verkrijgbaar in 3 kleuren. Nu €25,- 10ml 
Aanbieding: Combinatiebehandeling van rug-schouder-nek massage met rug pakking, gezichtsreiniging, 
epileren en/of harsen chocolade masker, verzorgende crème. Nu voor € 49,50 incl. Winterbody crème 
Productverdieping: Informatie over een product/bepaalde productlijn. 

 
 
Combinatiebehandeling met Rug Pakking en chocolademasker!  

Wanneer het buiten koud en kil is gaan we verkeerd bewegen. We trekken de schouders op om ons 

warm te houden. Maar eigenlijk sluiten we alles af waardoor de spieren geen zuurstofrijk bloed krijgen. 

Dus krijgen we last van onze nek, schouders en rug. Rug pakking met avocado-olie en deze verbetert 

zichtbaar de huidstructuur.  

In de winter is het tijd voor chocolade! Cacao bevordert de productie van endorfine in het lichaam, een 

stofje waar je blij en gelukkig van wordt en bovendien bevat het zeer waardevolle bestanddelen voor de 

huid met een verzachtende, voedende, hydraterende en anti-verouderende werking! Daarom deze extra 

aanbieding, een heerlijke ontspannende massage met warme olie. 

Deze behandeling bestaat uit, rug-schouder-nek massage vervolgens een rug pakking, gezichtsreiniging, 

epileren en/of harsen, Chocolade masker en aansluitend een verzorgende crème. Ter afsluiting een kopje 

chocothee en voor thuis een heerlijke Winterbody crème! 

 

 

PRODUCTVERDIEPING 
 

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 Fase 1 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!  

 Fase 1 200ml €26,- 100ml €18,- 50ml €13,- 
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