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Zomer 2014

“O zomer, wat een macht heeft u om ons te laten lijden en er tegelijkertijd van te houden.”
Russel Baker, Amerikaans schrijver

De zomer is inmiddels begonnen en het zal je niet ontgaan zijn dat het WK-voetbal in Brazilië in volle gang is.
Het hele land is oranje gekleurd en natuurlijk doet Corrin gezellig mee. Deze editie gaan we namelijk aandacht
besteden aan je voeten. En mocht je alle stress tijdens
of na het WK kwijt willen dan ben je van harte welkom
bij Corrin voor een spectaculaire zomeraanbieding.
Ik wens je een geweldige zomer!

Gel Polish

1. Week je voeten in een voetbad, 5 tot 10 minuten in warm water. Voor extra reiniging kunt je een bruistablet laten oplossen in
het water. Ook kun je een bepaalde olie in het water doen voor
mooie, zachte voeten. Salieolie is verstandig voor de mensen die
last hebben van zweetvoeten.

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.

2. Masseer je voeten. Dit kan met een speciale massageroller voor
je voeten, maar je kunt ook knikkers in het voetbad leggen en
hier overheen rollen met je voeten! De massage zorgt voor een
betere bloedsomloop en daardoor voor een soepelere huid.

De Gel Polish behandeling duurt 45 minuten en is alleen
deze zomer ter kennismaking bij Corrin Skin Care te verkrijgen voor slechts €20,-

3. Scrub je voeten om de dode huidcellen te verwijderen. Door
de gestimuleerde bloedsomloop zal er sneller een nieuwe
huid worden aangemaakt. Als je last hebt van eelt kun je beter
eerst een eeltschraper gebruiken om het eelt te verwijderen.
Je kunt zelf eenvoudig een heerlijke scrub maken door 4 eetlepels zout of suiker in wat amandelolie, kokosolie of babyolie te
mengen. Spoel hierna de voeten schoon en maak ze droog.

zomeraanbieding...

- Corrin zalige zomervoeten

De nieuwste trend voor langdurig mooie en glanzende
nagels is Gel Polish.
Gel Polish is de meest 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.

4. Smeer je voeten in met een speciale crème of gebruik een verzorgend masker. Je huid wordt hierdoor gehydrateerd, gevoed
en gekalmeerd. Je kunt simpelweg gewoon vaseline gebruiken
of cacaoboter. Tip: trek je meteen na het insmeren een paar dikke
sokken aan en laat je ze vier uur aan, dan kan de crème goed
intrekken.
Een goed idee dus voor je naar bed gaat...
5. Verzorg je nagelriemen! Hier zijn speciale oliën voor verkrijgbaar. Je kunt de nagelriemen zachtjes dichter naar de huid toe
drukken. Laat vervolgens je voeten opvallen door een mooie
nagellak.
Laat je nagels eens stralen met Gel Polish Lak, deze blijft 3 weken
lang op je voeten zitten. Ideaal voor de zomer!

Kalmerende komkommer
Tijdens deze verfrissende en ontspannen zomerbehandeling krijg
je een dieptereiniging met een gelscrub, worden je wenkbrauwen
geëpileerd, krijg je een ontspannen massage met lavendelolie en een
masker met komkommerextract, kamille en Vitamine A. Tot slot krijg je
een verfrissend glaasje ijsthee.
Deze behandeling laat je huid glad en zijdezacht aanvoelen waardoor je
helemaal klaar bent voor een heerlijk zomer!
De zomerbehandeling duurt 90 minuten en kost slechts 46,50 euro.
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