
 

NIEUWSBRIEF LENTE 2016 

Beste klant van Schoonheidsspecialiste Confianza, 

Het is Lente! Nieuwe ontwikkelingen zullen in het teken staan van dit seizoen. Meer hierover leest u in deze nieuwsbrief “Lente 2016”! 

Miranda Lubbers 

NIEUWS 

Bedrijfsactiviteiten 

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

Samenwerking: Confianza heeft een goede samenwerking met Flash-Care, Petra de Wijs, voor duurzaam ontharen.  

Aanbieding: Nog even de laatste kilo’s kwijtraken voor de vakantie? Breng uzelf binnen 9 dagen op gewicht! Met het CLEAN 9 programma maakt u een 
vliegende start op weg naar een slankere en gezondere versie van uzelf. Met dit efficiënt en eenvoudig te volgen ‘cleansing’ (reinigingsprogramma) heeft u 
de tools in handen die u nodig heeft om vandaag van start te gaan en uw lichaam te transformeren! Meer informatie over de CLEAN 9 
www.foreverweightcare.com en bekijk de trainingsvideo’s. ACTIE: Bij aankoop van een CLEAN 9 pakket €120,50:  

EEN KADOBON T.W.V. €15,- DEZE TE BESTEDEN BIJ SCHOONHEIDSSPECIALISTE CONFIANZA BIJ EEN 

BEHANDELING NAAR KEUZE EN IS NIET INWISSELBAAR VOOR PRODUCTEN. 

Seizoen variatie: Voorjaarsbehandeling nu €52,50 incl. een aangepaste gezichtsbehandeling en onderbenen harsen of teennagels lakken met gelnagellak.  

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. 

Productverdieping: Meer info over de producten Ante en Sonnen. Verkrijgbaar bij Schoonheidsspecialiste Confianza. 

Cursus: In juni zijn er inscholingsdagen bij Rosel Heim, hierbij komt o.a. aan de orde, De laatste nieuwe producten en bescherming voor de zon. Info volgt. 

Duo behandeling: Wilt u iemand verrassen en samen genieten van een ontspannende aangepaste gezichtsbehandeling? Dat kan op afspraak. 

Op Vrijdagavond 3 juni en 17 juni 18.30uur staat een duo behandeling gepland € 99.50 voor 2 personen incl. behandeling, aperitiefje en een leuke 
attentie. Samen genieten van een ontspannende behandeling. Info volgt. 

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

SEIZOENSVARIATIE 

Voorjaarsbehandeling 

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

harsen. De dode huidcellen worden verwijderd en de huid zal zachter zijn. Door regelmatig te harsen worden de haartjes dunner en blijven ze langer weg.  

Of wilt u liever de teennagels voorzien van gelnagellak? Voordelen t.o.v. gewone nagellak:  Langere kleurbehoud en blijft langer zitten. Keuze uit diverse 

kleuren.  

De voorjaarsbehandeling bestaat uit:  Een aangepaste gezichtsbehandeling, incl. epileren, reiniging, verwijderen onzuiverheden, masker, decolletémassage 

en verzorgende crème. Onderbenen harsen of teennagels gellakken in een gewenste kleur.  

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 

SONNEN EN ANTE 

Het doel van de Ante en Sonnen van Rosel Heim is een optimale ondersteuning van het afweer- en herstelmechanisme van de huid te verkrijgen.  

Ante bereidt de huid voor op zonnestraling. De belangrijke substantie in de Ante is Zelloxan en wordt aan de huid toegevoegd om de energiestofwisseling in 
de cellen te optimaliseren. De eigen mechanismen van de huid zijn zodoende beter in staat om te repareren en de schade te beperken.  

Voor directe bescherming tegen Uv-stralen worden licht reflecterende micropigmenten gebruikt. 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.  

Zonbescherming 100 ml € 33,-  15 ml € 10,-          Ante 30 ml € 68,-   15 ml € 34,- 

 

EEN GEZONDE MOOIE HUID IEDERE DAG 

http://www.foreverweightcare.com/

