
NIEUWSBRIEF ZOMER             

Beste klant van Schoonheidsspecialiste Confianza, 

Het is Zomer en daarom wat inspirerende zomer tips en nieuws die in het teken staan van dit seizoen. Meer hierover leest u 
in deze nieuwsbrief. 

NIEUWS 

Bedrijfsactiviteiten 

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

Nieuws:  

Seminar Rosel Heim 

In april dit jaar heb ik een Seminar gevolgd van Rosel Heim in Driebergen. Daar is veel aandacht aan besteed over de zon 
en zonproducten met chemische filters. Wat doet de zon en hoe gaan we er mee om? Waarom gebruiken we zonproducten 
met chemische filters en wat voor schade brengen ze aan? Diverse onderzoeken wijzen uit dat gebruik van zonneproducten 
met chemische filters wel degelijk schade geven aan onze gezondheid.  

FACTOR 20 - 30 - 50?  

TE WEINIG ZON verzwakt onder andere ons immuunsysteem, verhindert de aanmaak van vitamine D en belemmert de 

opbouw van onze botten. TEVEEL ZON leidt onder meer tot zonnebrand , beschadigt de huidopbouw en kan huidkanker 

veroorzaken. GEMAKKELIJK IN GEBRUIK zijn zonbeschermingsproducten met chemische filters. Ze zijn overal te koop. Ze 

zijn niet zichtbaar op de huid en door verschillende combinaties wordt een hoge beschermingsfactor bereikt. De nadelen zijn 

tegenwoordig bekend.  

WERKING VAN CHEMISCHE UV FILTERS dringen gemakkelijk door onze bovenste huidlaag, gaan een relatie aan met 

energie van de UV straling en samen veroorzaken ze warmte of nieuwe stoffen. Deze reactionele stoffen zijn nog niet 

genoeg onderzocht, maar door cel onderzoek is bekend dat de vaardigheid tot voortplanting van waterdiertjes negatief wordt 

beïnvloed en mogelijk de groei van kanker stimuleert. Deze chemische filters worden in moedermelk en in vissen 

teruggevonden. In zwembaden komt het zwaar giftige dioxine voor als reactie op UV filters in samenhang met chloor. 

Zonneallergie is vaak het resultaat van de filterwerking en niet van de zon.  

WERKING VAN MINERALE FILTERS is het reflecteren van zonlicht, net als een spiegeltje. Hier worden titaandioxide en 
zinkoxide voor gebruikt. Het titaandioxide wordt van een laagje voorzien om de pigmenten mooi over de huid te verdelen en 
om te voorkomen dat deze doordringen in de huid. Een zonnecrème met deze filters kan naar behoefte dikker en vaker 
gebruikt worden om de nodige bescherming te bereiken. Deze is afhankelijk van de huidconditie, de intensiteit van de zon en 
het uur van de dag.  

Ha-Ra verkooppunt 

Met ingang van 1 juni ben ik Ha-Ra verkooppunt. Ha-Ra is op schoonmaak gebied ook wel gelijk aan Rosel Heim. We 
gebruiken alleen water en een verzorging. Dat doet Ha-Ra precies hetzelfde. We maken schoon met reinigingstextiel zonder 
schadelijke stoffen. Ik hecht veel waarde, ook voor de toekomst, aan een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor mens, dier 
en milieu. Informatie en producten verkrijgbaar in de praktijk of kijk op de site http://www.ha-ra.nl 

Vakantiepakket 

Binnenkort met vakantie? Dan kunt u het vakantie gezichtverzorgingspakket van Rosel Heim aanschaffen incl. kadobon 
t.w.v. €5,- 

Inhoud:  Reinigingsemulsie 50ml,  Regeneratie 15ml, Beschermende dag verzorging 15ml, Sonnen 15ml,  Hydroluronzuur en 

kadobon voor € 69,- 

ZOMER DUO BEHANDELING 

Zomer Duo  

Kom op vrijdagavond, gezellig met zijn tweeën, voor een heerlijke zomer-duo behandeling. Geniet samen van fijne 
massages met rustgevende muziek op de achtergrond. U wordt die avond verzorgd met heerlijke producten, met na afloop 
een goede kop thee, wat lekkers en een presentje.  

Vrijdagavond: 17 augustus om 20:30 uur of 31 augustus om 18:30 uur. Komen deze data niet uit, mail dan naar dan 
info@schoonheidsspecialiste-confianza.nl  voor een datum in overleg! 

U kunt kiezen uit:  

- Standaard zomer-duo (2p: €105): Rug massage, gezichtsreiniging en -pakking, decolletémassage. 

- Hammam-massage (2p: €115): Kompressen, opschuimende Squalaanzeep en oliemassage op benen en rug. 
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SEIZOENSVARIATIE 

Rozenbehandeling inclusief harsen 

In de zomer genieten we van rozen. In de behandeling bij Confianza wordt er dan gebruik gemaakt met de Rozenserie van 
Rosel Heim. 

Sluitend aan de behandeling die u gewend bent, worden uw onderbenen geharst voor €15,- extra. 

Behandeling opbouw: Reiniging Squalaanzeep, rozenmassage, kompres gedrenkt in rozenwater, een rozenmasker en 
aansluitend harsen van de onderbenen. 

Eigenschappen van de weldadige Rozenserie 

Huidweerstand verhogend en beschermend tegen uitdroging; het brengt de vet- en vochthuishouding van de huid in 

evenwicht. Het ondersteunt het huidherstel (regeneratie). Geeft bescherming bij roodheid en couperose. Geschikt voor 

vrijwel iedere huid. 

Rozencrème 

Vindt u de rozencrème ook zo lekker? Dan is deze verkrijgbaar in Airless verpakking 50ml € 46,-  

  

ACTIEBEHANDELING 

Tropen vochtherstellende behandeling 

Ervaart u ook zo’n droge huid door deze zomerse maanden? Door zon, wind, warmte, water (zee & chloor) en airco wordt 
de huid aardig op de proef gesteld. Tijd voor een vochtvasthoudende behandeling!  

Hyaluronzuur met voetbad €67,- 

Behandeling opbouw: Zoutvoetbad, gezichtsreiniging met een zomerse tintje, Hyaluronzuur met vliesmasker, decolleté- 
schouder en nekmassage, inmasseren crème, dag verzorging en zonbescherming…. 

….en zet de behandeling thuis voort met het gekregen Hyaluronzuur met gratis mini dag verzorging 

ZOMER TIP 

Wimpers & wenkbrauwen verven €15,- 

Handig voor de zomervakantie!  

Geen blote-billen gezicht aan het zwembad/strand. 

Geen uitgelekte mascara strepen na het zwemmen/bij zweten 

U kunt uw mascara en wenkbrauwpotlood even links laten liggen. 

 

PRODUCTVERDIEPING SONNEN SMOOTH 

‘Naturel met imperfectie’ is de nieuwe trend! Frisse natuurlijke look, maar kleine schoonheidsfoutjes mogen er zijn! Deze 

frisse look krijgt u door de Sonnen Smooth. Een stralende huid met weinig make-up, maar toch verzorgt. 

De Sonnen Smooth is een licht dekkende make-up foundation mét een zonnebescherming erin!  

Verkrijgbaar in 3 kleuren €34,- 

 

EEN FIJNE ZOMER 

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