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NIEUWS 

Graag wil ik iedereen een heel gezellig kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar wensen.  
 
Prijsverhoging 
Per januari 2015 zullen de behandelprijzen verhoogd worden (dit i.v.m. de product inkoopprijzen van Rosel Heim). De verkoop prijzen van de salonproducten zijn in oktober 
2014 al verhoogd. 
Bedrijfsactiviteiten 
In 2015 zullen er enkele nieuwe bedrijfsactiviteiten worden ingevoerd, te noemen: 
Nieuw: De afsprakenkaart, bij een volle afsprakenkaart krijgt u € 2,50 Korting. Neem dus altijd de afsprakenkaart mee! 
Nieuwsbrief 
Elk seizoen zal er een nieuwsbrief verschijnen, met daarin: 
Nieuws: ·Gellaknagels voor de feestdagen. Deze nagellak wordt d.m.v. een Led UV lamp gehard. Voordelen zijn dat de nagels harder zijn, de nagellak langer blijft zitten 
en de glans mooier blijft. U kunt kiezen uit 8 kleuren. Voor € 25,00 gellaknagels straalt u tijdens de feestdagen!  
Seizoen variatie: Een variatie op de gezichtsbehandeling. De variatie houdt in dat er een seizoensgebonden verandering zal zijn van o.a. het productgebruik. Nu deze 
winter de Luxe Chocolade gezichtsbehandeling voor € 49,50 
Extra aanbieding: Combinatiebehandeling van rug-schouder-nek massage gecombineerd met Hotstone, gezichtsreiniging, epileren en/of harsen voedend masker, 
verzorgende crème. Nu voor € 43,50 
Productverdieping: Informatie over een product/bepaalde productlijn. 
Duo behandeling 
Op vrijdagavond 7 november hadden we de duo Hotstone lichaamsmassage gegeven. En op vrijdagavond 21 november hadden we een duo gezichtsbehandeling met 
een gezichtswattenpakking en is ook met veel enthousiasme bezocht. Wilt u ook een duo behandeling boeken? Dat is mogelijk op de aangestelde datum in februari 2015.  
Twee personen worden behandeld door twee schoonheidsspecialisten. Sommige klanten kennen deze tweede schoonheidsspecialist al: Christie van der Kleij. Meer 
informatie volgt. 
Cursus 
In 2015 zullen er deelcertificaten te behalen zijn bij Rosel Heim waaronder meer producttrainingen. Wanneer dat is volgt binnenkort. 
 

SEIZOENSVARIATIE 
 
Luxe Chocolade gezichtsbehandeling 

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! 

Tijdens de koude winter maanden heeft uw huid het erg te voorduren. Daarom nu de Luxe Chocolade behandeling met als variatie een verzorgende handpakking, arm- 

en handmassage. Deze behandeling bestaat uit, verzorgende handpakking, arm- en handmassage gezichtsreiniging, epileren en/of harsen, de chocolade gezichtspakking 

aansluitend een verzorgende crème. Ter afsluiting een kopje chocothee. 

 

Combinatiebehandeling met Hotstone 

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. Daarom deze extra aanbieding, een heerlijke warme combinatie van Hotstone en 

manuele massage. Deze behandeling bestaat uit, rug-schouder-nek massage gecombineerd met Hotstone, gezichtsreiniging, epileren en/of harsen, voedend masker en 

aansluitend een verzorgende crème.  

 

PRODUCTVERDIEPING 
 

Regeneratie van de huid 
 

De jonge gezonde huid heeft veel bouwstenen en voedingsstoffen voorradig, ziet er daarom uit als een perzik en voelt ook zo aan. Als gevolg van ouder worden, 
ontoereikende voeding, roken, ziekte, medicijnen, voortdurende stress, geestelijke en/of lichamelijke inspanning komt de huid de broodnodige opbouwstoffen tekort. De 
huid zal er op den duur minder fris, minder stralend, minder "als Hollands welvaren" uit zien.  
 
Door middel van het voedingssubstraat zelloxan in de Regeneration, de Ante en de Balm zijn we in staat de huid van buitenaf te "voeden" om het "perzik” effect zo lang 
mogelijk te bewaren. Ante wordt bovendien succesvol ingezet bij brandwonden en operatiewonden om het huidherstel optimaal te stimuleren en littekenvorming te 
voorkomen. 
Regeneration 50ml €59,- 15ml €26,-   Ante 30ml €68,- 15ml €34,-   Balm 15ml €39,- 

Sonature Authentic Beauty 
Een serie van gezichtsverzorgende producten die ontwikkeld zijn met biologische grondstoffen. Daarbij speelt ook een rol dat deze verzorgingslijn bij een ieder kan 

passen. De formules bevatten tussen de 80% en 100% natuurlijke ingrediënten. Een natuurlijke lijn dus, van hoge kwaliteit, die heel gunstig geprijsd is. Naast de 

verkoopproducten zullen er in de salon zullen ook behandelingen mee gegeven worden.  

 


