
 

 
NIEUWSBRIEF WINTER 2018 

Beste klant van Schoonheidsspecialiste Confianza, 

Graag wil ik je een heel gelukkig en gezond nieuwjaar wensen! Maak er een sprankelend en inspirerend jaar van. We hebben alle feestdagen 
weer achter ons en het is winter! Het weer guur, nat en koud maar met de producten van Rosel Heim kom je dit seizoen wel door. Neem 
bijvoorbeeld eens de hand- en nagelemulisie, heerlijke zachte en gevoede handen. Onze handen zijn ons visitekaartje! Of het douche en body 
winter crème . Heerlijk voor je lichaam om deze goed te verzorgen in de winter. Meer informatie vindt je in de nieuwsbrief of vraag het mij 
persoonlijk. Ik ben er voor jou. 

NIEUWS 

Nieuws 

Door diverse stijgingen ben ik ook helaas genoodzaakt per 1 januari 2018  de tarieven van de behandelingen met gemiddeld 2% door  te 
voeren. Bijgaand de nieuwe prijslijst 2018 

Cadeau tip  

Op zoek naar een leuk cadeau? Bij Confianza zijn er al cadeaubonnen verkrijgbaar vanaf € 5,-. Ook zijn er leuke verzorgingspakketten zelf 
samen te stellen. Voor elke gelegenheid wel een cadeau! 

Seizoen variatie 

Combinatiebehandeling met Hotstone. Lees meer bij Seizoen variatie. 

Cosmetische gezichtscupping massage 

Wie wil er nou niet mooi oud worden? Een jong, strak en rimpelvrij gezicht dat kan alleen met een goede aanpak.  

Cosmetische cupping natuurlijk! Hierdoor verbetert de huidstructuur en stimuleert de huid om aan het werk te gaan. Dit gebeurt wel op een 

verantwoorde manier waarbij we geen onnodige schade verrichten. Doormiddel van gezichtscupping worden de spieren en de huid getraind 

waarbij de doorbloeding tot stand komt. De huid wordt gevoed en ontdaan van afvalstoffen met als gevolg: algehele ontspanning en een 

betere huidstructuur! Ben je al nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie kun je het mij altijd vragen. 

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. 

Winter duo 

Deze behandelingen worden gegeven door Christie van der Kleij en Miranda Lubbers. 

Kom op vrijdag avond … gezellig met z’n tweetjes voor een duo winter behandeling. Heerlijk samen genieten met een ontspannen muziekje 
op de achtergrond, samen lekker genieten van een heerlijke massage. Of gewoon even bijkletsen tijdens een schoonheidsbehandeling.  Je 
wordt die avond heerlijk verzorgt met een goede kop thee en wat lekkers en na afloop een klein presentje op het eind. 

Je kunt kiezen uit een,  

Standaard Winter Duo (rug massage, gezichtsreiniging, -pakking en decolleté massage) samen €105,00  

Deluxe Winter Duo (hotstone massage, achterzijde lichaam) samen € 115,00 

Wil je een andere datum boeken wat jou beter uitkomt mail dan naar info@duobehandelingen@outlook.com 

Deze behandeling staat in het teken van gezelligheid, ontspanning en lekker genieten van goede producten, heerlijke behandelingen en 
lieve mensen. 

 

SEIZOENSVARIATIE 

Chocolade! 

In de winter is het weer de tijd voor chocolade! 

Cacao bevordert de productie van endorfine in het lichaam, een stofje waar je erg blij van wordt. Bovendien bevat cacao waardevolle 
bestanddelen voor de huid met een verzachtende, voedende, hydraterende en anti-verouderende werking. Vergeet niet dat we ook minder 
buiten komen en bewegen dan ook te weinig. Daarom voor de ontspanning en beter voor onze spieren een heerlijke Combinatiebehandeling 
met Hotstone! Deze behandeling bestaat uit, 

rug-schouder-nek massage met hotstone, gezichtsreiniging, epileren en/of harsen, chocolade masker, decolleté massage met hotstone en 
een verzorgende crème, kopje thee of koffie. €53,50 
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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! 

 

Met een hartelijke groet, Miranda Lubbers 06 43 025764 – mirandalubbers1969@gmail.com  

EEN GEZONDE MOOIE HUID IEDERE DAG 


