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“Vrienden

Winter 2011

zijn lichtjes in de winter; hoe ouder de vriendschap, des te stralender het licht.”
(Roger Rosenblatt, Amerikaans journalist)

Het is December!
Buiten is het koud en donker maar binnen is het warm en
knus. Sinterklaas is amper het land uit, er liggen nog pepernoten onder het bankstel of de kerstballen worden weer van
zolder gehaald en de lampjes in de bomen gehangen.
En terecht, want we hebben er zin in dit jaar!
Van het nieuws op de televisie wordt je niet vrolijk dus
kruip gezellig met elkaar rond de kerstboom en geniet!
Ik wens je een hele warme winter!
Corrin van Duist

Statisch haar!
breng je coupe snel weer in model

S

tatisch haar hoort bij de winter. Buiten wordt het kouder en
binnen gaat de verwarming aan. Truien knetteren als je ze aantrekt en je haren plakken in je gezicht, maar met deze tips hou je
je lokken in bedwang!

Kammen

Gebruik geen plastic of metalen borstel, maar kies liever een borstel van nylon of varkenshaar. Als je eerst wat haarlak op je borstel
of kam spuit en dan pas je haar kamt wordt het nog minder snel
statisch.

Verzorging

Droog haar wordt makkelijker statisch. Gebruik geen shampoos
die je haar te veel uitdrogen maar kies voor vochtinbrengende
producten.
De juiste crèmespoeling kan je helpen. Ook zijn er verzorgende
producten te koop die je op handdoekdroog haar aanbrengt.
Overdrijf niet, van te veel verzorging wordt je haar weer vet en
slap.

Droogtrommeldoekjes

Er zijn doekjes die je in de droger doet om te zorgen dat je was
lekker ruikt en antistatisch wordt. Deze doekjes kunnen er ook
voor zorgen dat je haar antistatisch wordt! Wrijf met een
droogtrommeldoekje over je hoofd van haarwortel tot uiteinde.

Wax

Een beetje olie of wax kan ook helpen om je springerige haardos in
bedwang te houden.

Statisch door muts

Je haar was nog niet statisch toen je je muts opdeed, maar nu je
hem afdoet.. Honderden haren staan rechtovereind! Om dit te
voorkomen, spray je wat haarlak in je muts of op je sjaal.
Zo kun je jezelf namelijk veilig inpakken en weer uitpakken.

Snelle oplossing

Niets bij de hand? Met water kom je ook een heel eind. Maak je
handen nat en maak daarmee je haar lichtjes vochtig. Dit helpt
echter maar heel even. Mocht je handcrème bij je hebben,
verdeel dan wat over je handen tot het bijna is ingetrokken. Ga
daarna met je handen door je haar en alle haren zitten weer op hun
plek.

Prettige Kerstdagen
En Een Ontspannen 2012

M

isschien heb je hem onlangs in de krant zien staan:
onze geweldige aanbieding in samenwerking met
Sweetdeal.nl. We boden een luxe chocoladepakking plus
massage aan. Voor degenen die hem gemist hebben heeft
Corrin Skin Care een nieuwe aanbieding om je vingers bij
af te likken!
Verwen jezelf deze winter met de Winter Chocoladebehandeling. Deze behandeling is geschikt voor elk huidtype en geeft je huid een ‘boost’ door je gelukshormonen
te stimuleren met gebruik van chocolade en sinaasappel.
De ideale manier om ontspannen de feestdagen of het
nieuwe jaar in te gaan!
Een chocoladebehandeling geeft je een stralende huid. Hij
verstevigd het bindweefsel en stimuleert de doorbloeding.
Hiervoor gebruiken we chocolade die voor 64% bestaat
uit pure cacaomassa (fijngemalen vruchten), mineralen
en eiwitten.
Inhoud van de behandeling: Reinigen van gelaat, epileren, peeling gelaat, stomen met sinaasappelolie, massage
met sinaasappelolie, masker van chocola, koffie met wat
lekkers.
Deze uitgebreide behandeling bieden we alleen deze winter aan en kost slechts € 43,00

Arganolie is plantaardige olie die wordt gewonnen uit pitten van
vruchten die aan de arganboom groeien. Het wordt ook wel het
“goud van Marokko”genoemd door de vele helende eigenschappen,
maar ook vanwege de kostbare productie.
De traditionele Marokkaanse geneeskunde gebruikt de olie bij het
behandelen van huidproblemen zoals acne, brandwonden, littekens,
huiduitslag en pigmentvlekken. Arganolie is natuurlijk verrijkt met essentiële vetzuren oméga-6 en vitamine E, een voortreffelijke antioxidant! De Arganolie hydrateert, voedt, verzacht de huid en verhindert
het uitdrogen ervan. Arganolie voorkomt en vermindert rimpels, de
huid wordt steviger en de contouren zichtbaar strakker.
Tips:
* Kuurbehandeling vermoeide huid: elke dag gedurende 3 weken
enkele druppels op het gereinigde gezicht en hals aanbrengen en
zachtjes inmasseren.
* Behandeling breekbaar, dof en futloos haar: breng een half uur
voor het wassen wat Arganolie aan op de hele lengte van de haren.
Daarna wassen en goed uitspoelen
*Behandeling breekbare nagels: masseer de nagels en nagelriemen
met een paar druppels Arganolie.
* Arganolie kan ook gebruikt worden als heerlijke en ontspannende
massage-olie.
Nu exclusief te koop bij Corrin Skin Care.
Flesje 5 ml € 4,00
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