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Lente 2014

“Is the spring coming?” he said. “What is it like?”...
“It is the sun shining on the rain and the rain falling on the sunshine...”
- Frances Hodgson Burnett, The Secret Garden

Tijdens de herfst werd er nog een horrorwinter
voorspeld maar uiteindelijk beleefden we een van
de zachtste winters allertijden. Al hebben we geen
echte winter gehad; de meeste mensen zullen de
lente net als elk jaar weer met een glimlach verwelkomen. Probeer bij er bij mooi weer zoveel
mogelijk op uit te gaan zodat je veel vitamine D aanmaakt. Daardoor zit je een stuk lekkerder in je vel en is je
batterijtje helemaal opgeladen voor een actieve zomer.
Ik wens je een hele mooie lente toe!

- Corrin Donkere kringen...

Extenso Eye Repair Complex 15 ml
Deze vitaminecocktail, met haar subtiele textuur, is speciaal
samengesteld voor de gevoeligste gedeelten van het gezicht. Ze wordt onmiddelijk door de huid opgenomen en verbeterd de elasticiteit en de veerkracht van de huid rondom
de ogen en lippen.
Extenso Eye Repair Complex reduceert de kleine
oogrimpeltjes en geeft de vermoeide en gespannen oogomtrek weer een frisse uitstraling. Door de samenstelling
kan deze 24-uurs crème ook onder de oogmake-up aangebracht worden. De huid herkrijgt een ideaal vochtgehalte en
de gladde, ontspannen gelaatstrekken zien er jonger uit.

Het is niet gemakkelijk om van donkere kringen af te komen. Een
wondermiddel is er niet. Maar afhankelijk van de oorzaak, kun je wel
wat kleine maatregelen nemen.

Normaal €20,50
Nu voor €15,00

Dunne huid onder de ogen
In de loop der jaren kan de tere huid onder de ogen dunner
worden. De bloedvaatjes worden meer zichtbaar en geven de
indruk van een donkere kring onder de ogen. Ook kan de huid
ten gevolge van blootstelling aan de zon dunner worden. Het
is in ieder geval belangrijk om de huid onder je ogen goed te
beschermen tegen uv-straling.

Nieuw: Gel Polish

Overmatige pigmentatie
Het gebruik van een anti-zonnebrandfilter is ook van belang als
de donkere kringen het gevolg van zijn overmatige pigmentatie van de huid onder de ogen. Zorg ervoor dat de huid zo min
mogelijk onbeschermd wordt blootgesteld aan de zon.

De voordelen van Gel Polish:
- Sterker dan gewone nagellak;
- Dunner dan een acryl- of gelnagel;
- Soepel als de natuurlijke nagel;
- Niet schadelijk voor de natuurlijke nagel.

Slaaptekort
Worden de kringen veroorzaakt door een slaaptekort dan is
bijslapen natuurlijk het advies. Overigens is niet precies duidelijk
waarom slaaptekort tot donkere kringen leidt. Er wordt wel geopperd dat je er bleker uitziet als je te weinig slaapt waardoor de
huid onder je ogen donkerder lijkt. Ook zou de bloedcirculatie
van slaaptekort te lijden hebben en donkere kringen kunnen
veroorzaken.

Duur behandeling 45 minuten: €25,-

Schaduw door vorm bot
Een andere oorzaak van donkere kringen onder de ogen kan
de vorm van het bot zijn. Soms is het bot zodanig gevormd
dat het een soort ‘dal’ onder het oog vormt. Door schaduwvorming lijkt de huid onder de ogen dan donkerder. Sommige
dermatologen lossen dit tegenwoordig op door het ‘dal’ onder de
ogen op te vullen met injecties met hyaluronzuur, een lichaamseigen stof die ook gebruikt wordt om rimpels op te vullen.

Açaibessen staan bekend om het grote aantal antioxidanten. In deze
behandeling krijgt u een dieptereiniging, worden de wenkbrauwen
geëpileerd, krijgt u een ontspannen massage en een zuiverend
kleimasker met acai die de huid verzacht. Het mega 8-complex dat
dit masker bevat bestaat uit een mengsel van goji, acai, granaatappel, mango, mangosteen, cranberry, noni en blauwe bes. De antioxidanten helpen de huid te neutraliseren en de beschadigde huid
te herstellen. Weg met de doffe winterhuid!

					Bron: trendstyle

Behandeling van 90 minuten: € 46,50

Händelstraat 23

Hengelo

De nieuwste trend voor mooie langdurige en glanzende nagels.
Gel Polish is de ideale oplossing voor wie lang wil genieten van mooie handen en voeten, geen last meer wil hebben van afbladderende nagellak en geen gelnagels of acrylnagels wil dragen maar de natuurlijke nagels wil verstevigen.

Voorjaarsaanbieding
Weg met die doffe winterhuid! Ga fris de lente in en boek nu de LenteAçaibehandeling!

t. 06 18 94 99 57

www.corrin-skin-care.nl

