
 

 
NIEUWSBRIEF 2017 

Beste klant van Schoonheidsspecialiste Confianza, 

Het is weer lekker voorjaar en kunnen gaan genieten van het buiten zijn! Daarom wat inspirerende tips en nieuws. 

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

NIEUWS 

Nieuws  Door omstandigheden vanuit Rosel Heim zal ik per ingang van 1 april de nieuwe prijslijst van Rosel Heim producten hanteren. 
Daarbij komt bij dat ik ook de behandelprijs moet gaan verhogen. Bijgaand stuur ik u deze toe.  

Voor de liefhebbers onder ons komt er binnenkort een rozen crème in verkoop pot 50ml!  

Een mini squalaan met sandelhout 10 ml  heerlijk voor in bad! 

Zeker dit voorjaar wil je toch alvast een kleurtje? Dan is er voor u de Sonnen smooth make- up en is verkrijgbaar in 3 tinten.  

Het is een zonbescherming met een kleurtje! Meer informatie volgt z.s.m. 

Tijdens de behandeling presenteer ik u een nieuwe thee van LavieSage! Er zijn diverse smaken die niet alleen heel erg lekker zijn om 
ontspannen van te genieten, maar die ook een buitengewoon waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van het lichaam, de geest en de 
huid. Er zijn 5 verschillende smaken 50 gr.  € 14,95  

Seizoen variatie: Voorjaarsbehandeling onderbenen harsen nu €17,50 extra bij een behandeling. Met uitzondering van de Combi + 

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. 

Productverdieping Aloë Vera tandpasta voor een gezond tandvlees en perfecte mondhygiëne. 

Duo behandeling: Wilt u iemand verrassen en samen genieten van een ontspannende aangepaste behandeling? Dat kan op afspraak. 

Voor meer informatie, graag e-mailen naar info@schoonheidsspecialiste-confianza.nl 

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

SEIZOENVARIATIE 

Voorjaarsbehandeling  

Nu de zon zich wat vaker laat zien en we weer rokjes dagen hebben, is het goed om uw onder benen alvast voor te bereiden.  Wanneer u 
nu begint met harsen van de onder benen heeft u er zeker tijdens de zomer maanden veel profijt van. Tijdens de behandeling worden de 
onder benen geharst, uw wenkbrauwen weer mooi gemaakt, gelaat gereinigd, onzuiverheden worden verwijderd, een voedend masker en 
een decolleté massage en een verzorgende crème. U gaat met mooie benen de deur uit! 

Voor gezonde mooie benen de Body crème 200 ml € 35,- of de Zomer body crème 100 ml € 34,-  

Wilt u deze extra boeken voor de volgende keer? Geef dit s.v.p aan tijdens de volgende behandeling. 

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  

Forever Bright Toothgel 

Poetsen met Forever Bright Toothgel zorgt voor gezond tandvlees en perfecte mondhygiëne 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 130gr € 9,95 

 

EEN GEZONDE MOOIE HUID IEDERE DAG 
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