
 

 

NIEUWSBRIEF  NAJAAR 2017 
 

Beste klant van Schoonheidsspecialiste Confianza, 

In dit najaar kunnen we weer genieten van meer ME time! Meer hierover leest u in deze nieuwsbrief. 

Met een warme groet, Miranda Lubbers, tel: 06 43025764 – email: info@schoonheidsspecialiste-confianza.nl 

NIEUWS 
 
 
Cadeaubon actie 
De dagen worden korter en kouder, het wordt weer tijd wat ME-time te reserveren voor jezelf of een ander deze te gunnen. Koop tijdens het 
herfstseizoen, in de maand oktober, een cadeaubon van Confianza en krijg zelf een cadeaubon van 5 euro korting op uw volgende 
behandeling. 

Nieuw in het behandelassortiment van Rosel Heim:  
De Duindoorncrème en het -masker! Deze is geschikt voor vrijwel iedere huid, ter afwisseling van het ‘standaard’ productgebruik.  
Zie hieronder ‘Seizoenvariatie’ voor meer informatie over de werking ervan. 
Seizoen variatie: 
**ACTIEBEHANDELING** 
Wilt u ook eens een Balans lichaamsmassage tezamen met uw gezichtsbehandeling of toch liever apart? Bekijk dan eens het 

Confianza massage aanbod in de bijlage! 

Actie: TIJDENS HET HERFSTSEIZOEN KRIJGT U 10% OP ALLE MASSAGES! 

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

Productverdieping   

Aloë Vera Tandpasta 

Deze is vrij van het schadelijke fluor, maar houdt ons tandvlees en mondhygiëne gezond en daardoor minder tandsteen. De unieke 

non-fluoride bevat het juiste percentage gestabiliseerde aloë vera gel en bijenpropolis voor een effectief reinigende en verzorgende 

werking. Zowel kinderen als volwassenen zijn er dol op. Zeer zuinig in gebruik. Tube 130 gr € 9,95 

Deo-Nature 

Vier verschillende deodorantvormen (drie spray geuren en een crème voor gevoelige huid) om de zweetlucht te bestrijden, door 

bacteriën (die de geur doen ontstaan) te bestrijden. De zweetklieren worden niet verstoord. Puur vanuit natuurlijke oorsprong 

gemaakt, zonder zware schadelijke metalen zoals aluminium. 100 ml € 23,- 

Deo-Lotion 

Voor de zeer gevoelige okselhuid en voor na het scheren. Deze deo-lotion werkt ontstekingsremmend en bevorderd door de emulsie 

het proces van wondheling. 50 ml € 23,- 

Squalaanolie met Sandelhout  
Deze olie, met de heerlijke subtiele geur van sandelhout, voorkomt uitdroging tijdens het kouder wordende herfstseizoen. Ook kunt u de olie 

in bad of onder de douche gebruiken. Uw huid voelt weer soepel en zijdezacht aan. 
Badolie     100 ml € 50,- 
Squalaanolie met Sandelhout  100 ml € 50,- 
Squalaanolie    100 ml € 40,- 
 
Herfst Duo: 
Deze herfst is er de mogelijkheid tot het boeken van een duo behandeling op vrijdagavond 6, 20 of 27 oktober.  

U kunt kiezen uit de ‘Standaard duo’ of ‘Deluxe Herfst duo’. 
Zie voor meer informatie in de bijlagen. 

 

 

 

Een gezonde mooie huid iedere dag 
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SEIZOENVARIATIE 

Duindoornserie 

In de herfstmaanden kunt u genieten van de Duindoornserie van Rosel Heim tijdens uw behandeling. Het betreft een zogenaamde 

"LIMITED EDITION", de serie wordt éénmalig per jaar gemaakt. Vooraf aan de behandeling wordt bepaald of uw huid geschikt is voor 

de Duindoornserie. 

Product 

Squalaanzeep + Duindoornmassagecrème + Duindoornmasker. Eventueel worden de handen in gecrëmed met de Bodycrème van 

Rosel Heim. 

Eigenschappen Duindoorn 

Producten van de duindoornserie zijn verrijkt met de etherische olie van de perzik. De producten bevatten veel lipiden (component 

van ons eigen huidvet) waardoor de huid wordt versterkt. Bovendien bevat een hoge doses aan vitamines en antioxidanten, goed om 

de huid gezond te houden en sterke huidveroudering te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gezonde mooie huid iedere dag 
 

 



 

Massage 
 

 

Klassieke Massage  
 

* Massage gericht op het versoepelen van (pijnlijke) spieren en huid (bindweefsel) met een ontspannende werking * 

 

€30,- per 30 min. 

€45,- per 45 min. 

€60,- per 60 min. 

 

 

 Hotstonemassage 
 

* Een klassieke massage gecombineerd met bewegingen van warme stenen voor een intensievere ontspanning * 

 

€37.50 per 30 min. 

 

 

Cuppingmassage 
 

* Cuppingmassage is een vorm van accupunctuur, die gericht is op bindweefsel, pezen, spieren en lichaamsvloeistoffen. De doorbloeding 

wordt intensief gestimuleerd en werkt daarom bij pijnlijke lichaamsonderdelen * 

 

€37.50 per 30 min. 

 

 

Stoelmassage 
 

* Tijdens een stoelmassage worden rug, nek en schouders en eventueel armen, handen en hoofd gemasseerd. Spier- en zenuwstelsel 

worden gestimuleerd, waardoor men zich fysiek en psychisch beter voelt * 

 

€20,- per 20 min. 

 

 

Luxe behandeling 90 min. 

 

* Een gezichtsbehandeling van 60 minuten gecombineerd met een klassieke rug massage * 

 

€68,- per 90 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIE:   TIJDENS HET HERFSTSEIZOEN 10% KORTING OP ALLE MASSAGES 
 


