
 

NIEUWSBRIEF ZOMER 2015 

Beste klanten van Schoonheidsspecialiste Confianza, 

Het is Zomer!  De vakanties komen er weer aan en kunnen gaan genieten van de zon, zee en strand! De komende maanden zijn er weer diverse variërende behandelingen. 

Lees de nieuwsbrief Zomer 2015! 

Miranda Lubbers 

NIEUWS 

Bedrijfsactiviteiten 

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

Nieuws: Mijn nieuwe website is online! Ga het eens op uw gemak bekijken www.schoonheidsspecialiste-confianza.nl  

Woensdagavond 17 juni 20.00 uur heb ik uitgenodigd Jacqueline Troost! Zij komt deze avond meer uitleg en info geven betreft voedingssupplementen en Aloë Vera dranken 
van Forever Living. Heb je interesse laat het weten en kom dan woensdagavond 17 juni! 

Binnenkort met vakantie? Denk dan eens aan een vakantie gezichtsverzorgingsset van Rosel Heim met gratis toilettasje!  

Inhoud: 50 ml Reinigingsemulsie, 15 ml Sonnen, 15 ml Beschermende dagcrème en toilettasje. Nu voor € 43,00 

Haren groeien altijd waar je ze liever niet wilt hebben. In samenwerking met Flash-Care, Petra de Wijs, te Ridderkerk tel. 0180-461193 of www.flash-care.nl kunt u een 
afspraak maken voor gratis advies voor duurzaam ontharen. De behandelingen liever niet in de zomer plannen vanwege pigmentvorming. 

Seizoen variatie: Deze zomer is er een heerlijke ontspannende Rozen gezichtsbehandeling. Wanneer de rozen gaan bloeien is het genieten van haar schoonheid en geur! Uw 
huid wordt voorzien door extra voedingsstoffen en hydratatie.  

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. 

Cursus: Begin mei inscholingsdagen bij Rosel Heim gehad, hierbij weer veel kennis en inspiratie opgedaan . Eind mei een lezing gehad hoe het beste om te gaan met de zon 
en zonnebrand crèmes. 

Duo behandeling: Wilt u samen genieten van een ontspannende aangepaste Gezichtsbehandeling? Dat kan! Vooraf graag even bespreken. 

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

Als extra datum 26 juni a.s. kunt u samen genieten van een duo gezichts- en lichaamsbehandeling. Wees er snel bij want vol is vol!  Deze behandeling bestaat uit; 
Gezichtsreiniging met squalaan, masker en decolleté massage, verzorgende crème vervolgens een rug pakking, massage van benen en rug.  Een attentie voor u. Prijs € 99,50 
voor 2 personen 

SEIZOENSVARIATIE 

Ontspannende Rozen gezichtsbehandeling 

Als de rozen bloeien is het genieten van een heerlijk ontspannende rozen behandeling! In de zomer wordt de huid droog door de zon de wind en het zee water. Dan heeft uw 

huid extra voedingsstoffen die de rozen bieden nodig. Het accent van deze behandeling ligt op de hydratatie van de huid. Zo geniet u van deze behandeling. Bestaat uit: 

gezichtsreiniging met squalaan, epileren, vapozone, massage met rozen crème, rozenmasker en ter afsluiting een verzorgende crème.  

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 

ZONNEN EN ANTE 

Het doel van de Zonneproducten van Rosel Heim is optimale ondersteuning van het afweermechanisme en van het herstelmechanisme van de huid. Voor directe bescherming 
tegen Uv-stralen worden licht reflecterende micro-pigmenten gebruikt. Door deze emulsie dikker en vaker op te brengen wordt de nodige beschermingsfactor op het juiste 
moment zelf gekozen.  

Ante bereidt de huid voor op zonnestraling. Het belangrijke substantie Zelloxan 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. Genieten en profiteren van de zon kan dus tot 11.00 uur en na 15.00 
uur.  

Ga uit de zon tussen 11.00 en 15.00 uur!  

EEN GEZONDE MOOIE HUID IEDERE DAG 

Boven op onze huid ligt de hydrolipidfilm en deze bestaat uit vocht, vet en afvalstoffen. Het beschermd tegen vreemde ziekmakende bacteriën. Het is belangrijk deze 

bescherming niet te beschadigen. Belangrijkste oorzaak is te veel en te intensief reinigen met dikwijls agressieve en diepwerkende middelen. Daardoor vermindert het 

immuunsysteem. Van nature probeert de huid deze schade te herstellen maar zij raakt op den duur uitgeput en steeds vatbaarder wordt voor allergieën en verouderd onze huid 

eerder. Wat te doen.. ‘s Avonds voorzichtig reinigen met een huidvriendelijke emulsie. Lotions en tonics kunnen achterwege blijven. ‘s Morgens is alleen water voldoende. Je 

huid reinigen hoeft niet ingewikkeld en kostbaar te zijn. Dit is de eerste stap naar een gezonde mooie huid die wel ouder mag worden maar niet krakkemikkig! 

http://www.schoonheidsspecialiste-confianza.nl/

