NIEUWSBRIEF LENTE 2018

NIEUWS
Lente Duo
Er is een lente duo behandeling te boeken op vrijdagavond:
4 Mei om 18:30 uur (duur 60 min.)
Kom op vrijdag avond, gezellig met zijn tweetjes, voor een duo lente behandeling. Samen genieten van fijne massages met een
ontspannen muziekje op de achtergrond. Je wordt die avond verzorgt met (h)eerlijke producten, na afloop een kopje thee of
koffie, wat lekkers en een presentje.
Je kunt kiezen uit de Standaard Lente duo (rug massage, gezichtsreiniging, -pakking en een decolletémassage) samen voor
€105,- of de Deluxe Lente duo (borstelmassage & inmasseren squalaan olie achterzijde benen en rug en lichaamsborstel ter
cadeau) samen voor €115,Komt deze avond jou niet uit en wil je wel een duo behandeling boeken, dan is dat zeker mogelijk! Wil je meer weten? Mail
dan naar: duobehandelingen@outlook.com of vraag het mij.
Cadeautip
Binnenkort een babyshower of ga je op kraambezoek? Of verwacht je zelf een kindje? En wil
je verantwoorde verzorging voor de baby? Dan heb ik een leuk cadeau voor je! Max & Marie
kinderserie
Squalaanolie: pure zuivere huidolie voor in bad én om de baby fijn in te masseren. Deze olie is
voldoende om het babyhuidje te verzorgen gedurende het eerste levensjaar.
Wil je daarnaast ook graag een shampoo om de haartjes te wassen, een crème om de droge
huid te verhelpen of een herstellende crème voor de rood geïrriteerde billetjes? Ook deze
producten hebben wij!
Samenwerking
Wil je graag van overbeharing af? Confianza heeft een goede samenwerking met Petra de Wijs, Flash-Care te Ridderkerk,
voor duurzaam ontharen. Wil je meer informatie? Bel Petra tel: 0180-461193 zij helpt je van je ongewenste haren af!
Rosel Heim seminar
Vrijdag 20 tot en met 22 april ben ik uitgenodigd om de mensen van Rosel Heim uit Duitsland te ontmoeten samen met
andere collega’s om ons op de hoogte te brengen van kennis en inzichten.
SEIZOENVARIATIE
Standaard productlijn
In de lente, zomer, herfst en winter wordt er, naast de standaard producten van Rosel Heim, gewerkt met seizoen
producten: in de Lente met Hamamelis, in de Zomers met de Rozen-, in de Herfst met de Duindoorn- en in de Winter met
Chocoladeproducten. Natuurlijk wordt er wel naar behoeften van de huid gekeken en worden ingezet.
Productgebruik
Fase 1 reinigingsemulsie + de basismassagecrème en de Squalaan olie voor de massage + het kamfer masker, Aloë Vera
masker of het Hamamelismasker. Eventueel worden de handen of voeten in gecrëmed met de Hand- & Nagelcrème van
Rosel Heim.
Voetreflex behandeling
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!

ACTIEBEHANDELING
Aanvullend bij de behandeling die je gewend bent, krijg je een weldadige onderbeen behandeling. Te kiezen extra bij een
Gezichtsbehandeling van 90 minuten voor €18,50.
Opbouw behandeling
Huid op een speciale manier masseren met de lichaamsborstel + pakking met het Bodykamfermasker en folie.
Uitwerking
De huid wordt optimaal doorbloed en de dode huidcellen worden afgeborsteld. Na de behandeling is de huidstructuur
zichtbaar verbeterd. De borstel is eveneens te koop voor €18,50
of
Ter introductie wil ik je ook graag bij de behandeling die je gewend bent een weldadige cosmetische Gezichtcupping
aanbieden. Te kiezen extra bij een Gezichtsbehandeling van 90 minuten voor €15,50.
Opbouw behandeling
De huid wordt op een speciale manier gemasseerd d.m.v. cups + wattenpakking met Aloë Vera Leem masker.
Uitwerking
De huid optimaal doorbloed en gestimuleerd om aan het werk te gaan. Na de behandeling is de huidstructuur zichtbaar
verbeterd.
PRODUCTVERDIEPING
KAMPFER MASKER
Kampfer verbetert zichtbaar de huidstructuur. Het verhoogt het vochtgehalte van de huid en reguleert de ph-balans en
hierdoor wordt de opperhuid versterkt. Het masker vermindert en weert nieuwe ontstekingen en heeft een verfrissende,
gladmakende en liftende werking. Het verkoelt de huid, waardoor er minder zichtbare roodheden ontstaan.
Niet gebruiken wanneer je allergisch reageert op lanoline (wolvet) en/of kamfer.
HAMAMELIS MASKER
Het Hamamelis masker wordt gemaakt van hoog geconcentreerd extract, gewonnen uit de bladeren en barst van de
hamamelis struik. Tezamen met de struik worden ook omliggende planten en bloemen verwerkt in het masker. Het
Hamamelis is geschikt voor elke huid en huiden met ontstekingen omdat het kiezelaarde bevat. Het maakt de hoornlaag
veerkrachtiger en het bindweefsel steviger. Magnesium heeft een positieve werking op het zenuwsysteem in de huid.
Het hamamelisconcentraat word ook toegevoegd in Remedi en Max + Marie zalf.
ALOE VERA LEEM MASKER
Het Aloë vera leem masker bevat aminozuren, mineralen en avocado olie die de huid zichtbaar verbetert en werkt
ontstekingsremmend. Het verhoogt het vochtgehalte van de huid bij stress, vermoeidheid en rimpeltjes. Kiezelaarde maakt
het bindweefsel steviger. Magnesium heeft een positieve werking op het zenuwsysteem. Het masker verkoelt de huid, ook
zeer geschikt voor een acne huid.
Niet gebruiken wanneer je allergisch reageert op aloë vera.
TIP
Vermeng de Fase 3 met de Multivalent make-up en u heeft een mooie en gezonde lente teint!

Met een hartelijke groet, Miranda Lubbers, tel: 06 43025764 – email: info@schoonheidsspecialisteconfianza.nl
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