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Herfst 2011

Hier is hij dan! De allereerste “Corrin”! Op deze manier
wil ik jullie voortaan advies en tips geven voor het nieuwe
seizoen. Daarnaast zal ik regelmatig een mooie actie
houden waar je helemaal blij van wordt! Een prima begin
van je seizoen dus! Heb je vragen, tips of suggesties die je
wil delen, mail ze dan naar
info@corrin-skin-care.nl.
Ik wens je een hele fijne herfst!

Corrin van Duist
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Op 31 Oktober is het weer zo ver: All Hallows, oftewel Halloween! Deze
typisch Amerikaanse feestdag begint in Nederland ook steeds populairder te
worden. Heb jij een pompoen in huis gehaald om uit te hollen? Dan heb ik
nog een leuke tip voor je.. Pompoen doet namelijk wonderen voor je huid!
Benodigheden:
1 ei, 1/4e deel van de pompoen, honing, melk en appelcider of cranberrysap.
Stap 1: Begin met de basis, klop één ei en ongeveer 1/4 deel van het binnenste van de pompoen samen.
Stap 2: Indien gewenst, voeg je een scheutje melk toe. Dit heeft niet echt
een speciale werking, maar melk is altijd goed voor je huid.

Op zaterdag 17 September was het dan eindelijk zover:
de opening van de nieuwe praktijk aan de Händelstraat!
Ik wil iedereen bedanken die er voor heeft gezorgd
dat het een onvergetelijke dag is geworden en ik hoop
iedereen die er helaas niet bij heeft kunnen zijn snel te
mogen verwelkomen!
Alle foto’s van de opening zijn terug te vinden op
Facebook.
De gratis ontspanningsmassagge ter waarde van €21,50
is gewonnen door Hanneke ten Cate. Gefeliciteerd!
Wil jij deze herfst ook zo’n heerlijke ontspanningsmassage dan kan je hem natuurlijk ook zelf boeken met je
kortingsbon van €4,50!

Stap 3: Heb je last van een droge huid? Voeg dan een beetje honing aan
het mengsel toe. Naast dat het je huid hydrateert helpt het ook nog eens
ontstekingen te voorkomen!
Stap 4: Heb je meer last van een vette huid? Voor een samentrekkende
werking kun je een vleugje cranberry sap of appel cider toevoegen.
Stap 5: Breng het masker aan. Voor een optimaal effect en resultaat smeer
je lekker veel op je huid. Daarna mag je 15 tot 20 minuten lekker relaxen.
Wanneer je de 15/20 minuten erop hebt zitten spoel je het masker er met
lauwwarm water af. Dit kan gewoon met je handen of met een washandje.

Händelstraat 23

Hengelo (O)

Tel: 06 - 18 94 99 57

vind ons leuk op facebook!

Korting!
Deze herfst bij Corrin Skin Care 10% korting op
alle gezichtverzorgingsproducten van Extenso en
de Make up van MUST.

Website: www.corrin-skin-care.nl

