corrin
“Ook

Lente 2012

al zouden we alle bloemen plukken, de lente zullen we niet kunnen tegenhouden.”
(Pablo Neruda, Chileens dichter)

Mijn favoriete seizoen is weer begonnen.. Het seizoen waarin
alles fris en licht is en als herboren aanvoelt. Het is lente! De
kou verdwijnt en straks kunnen de jassen weer voor een paar
maanden opgeborgen worden. Je huid heeft het de afgelopen
winter zwaar te verduren gehad dus zorg goed voor jezelf en
geniet straks van het lentezonnetje.. Een hele fijne lente!

-Corrin -
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Deze lente bij Corrin: 3 make-up producten van MUST voor
slechts 7,50 euro, alle gewenste combinaties mogelijk..

frisse lentetips..

Lentevoordeel bij Corr
in:

Aromatherapie

Scrub

Een fris lentehuidje begint met een scrub. Laat die kleine
korreltjes hun werk doen! Na een delicate, intensieve scrub ziet
je huid er weer als herboren uit. Gebruik wel een scrubcreme
die past bij je huidtype en scrub niet meer dan tweemaal per
week. Verzorg je huid na het scrubben ook even met een verzorgende, hydraterende creme.
Vergeet ook je hals en decolleté niet! Deze lichaamsdelen
verstoppen we in de winter namelijk onder dikke shawls en
wollen truien. Scrub je hals en decolleté met een gezichtsscrub
en zeg je dode huidcellen maar gedag.

Dorst lessen
Vooral je gezichtshuid heeft het de afgelopen winter zwaar
te verduren gehad. Kou, wind en centrale verwarming hebben
nu eenmaal een uitdrogend effect. Verwen je huid daarom met
een vochtinbrengend masker en breng -zo nodig- meerdere
malen per dag een vochtinbrengende crème aan. Je zult zien
dat droogtelijntjes verdwijnen en dat je huid weer fris en veel
elastischer aanvoelt.

Adem de lente in
Begin de dag met 10 minuten bewust te ademen door je neus
en je hand op je buik te leggen. Zo ga je energiek en ontspannen de dag in!

Corrin Skin Care biedt je de mogelijkheid om een
aromatherapie te ondergaan. Aromatherapie
betekent: genezen door geur. Geuren hebben
namelijk een krachtige invloed op onze gedachten,
gevoelens en emoties.
In deze behandeling wordt de huid doordrenkt met
Bergamot- en Magnolia olie. Deze etherische en
aromatische kruidenoliën bevatten zeer krachtige en
werkzame stoffen.
De aromatherapie bestaat uit een voetenbad,
gezichtsreiniging en dieptereiniging.
Door middel van een peeling met natuurlijke producten worden onzuiverheden weggehaald. Verder
bevat de behandeling een massage van gezicht, decolleté, nek en schouders, een masker en worden de
wenkbrauwen geëpileerd. En natuurlijk krijg je tot
slot een lekker kopje Lentethee en wat lekkers zoals
je dat van ons gewend bent!
Deze behandeling is geschikt voor bijna iedereen
maar neem voor de zekerheid even contact met ons
op. De aromatherapie duur ongeveer 100 minuten
en kost € 46,50

vind ons leuk op facebook!
Händelstraat 23

Hengelo (O)

Tel: 06 - 18 94 99 57

Website: www.corrin-skin-care.nl

