corrin

Herfst 2016

"Zo, dat was de zomer. Nu wordt het tijd voor de stoere jaargetijden."

Loesje

Herfst! De najaarswind waait door de mooie kleuren van de bomen, oude gedachten
dwarrelen mee met de wind en maken plaats voor nieuwe gedachten.
Wat ook nieuw is, is het kleine mensje in mijn buik. Zo halverwege januari volgend jaar
mogen Mark en ik hem of haar begroeten. Deze herfst zal ik jullie nog gewoon met een
lach en een dikke buik verwelkomen maar vanaf 15 december 2016 tot en met 3 april
2017 is de praktijk gesloten. Tijdens mijn verlof zal Sabrina Velberg van Salon Sasa uit
Hengelo jullie op mijn verzoek graag tijdelijk verzorgen. Meer informatie over Sabrina
kan je vinden op beautysalon-sasa.nl.
Mogelijk stop ik eerder met het geven van lichaamsmassages maar dat zal je uiteraard
ter zijner tijd bij het boeken van je behandeling meteen van me horen.
Ik wens je een heel fijn najaar! Liefs, Corrin

najaarsvoordeel
Omdat ‘ie zo razend populair was vorig jaar doen we hem gewoon
nog een keer: de Microdermabrasie Polish treatment!
In deze behandeling wordt je huid intensief gepolijst met fijne microdermabrasie korrels. Deze behandeling egaliseert en verfijnt de
textuur van de huid zonder deze te beschadigen of te irriteren. Een
intensief hydraterend masker wordt in de huid gemasseerd en afsluitend krijg je dag- of nachtverzorging met een serum.
Behandeling duurt ongeveer 40 minuten
van 35 euro nu tijdelijk voor 29 euro

pH-huidneutraal
We staan er niet altijd bij stil, maar onze huid is ook een orgaan. Het zit dan wel aan
onze buitenkant maar net als je hart, longen, nieren en darmen heeft ook je huid een
belangrijke functie. Onze huid is namelijk ons eerste afweermechanisme tegen
bacteriën en infecties en het beschermt ons tegen ongevallen en uitdroging.
Het beschermt in feite al onze andere organen en daarom moeten we goed
voor onze huid zorgen. De pH-waarde van onze huid is 5,5 maar mensen met
huidaandoeningen zoals eczeem of diabetici hebben vaak een iets hogere pH.
Ter verduidelijking: pH-neutraal is 7 en pH-huidneutraal is 5,5. Dit is dus niet
hetzelfde.
Als we onze huid wassen met alkalische producten, dat zijn vaak producten
die schuimen, brengen we de ietwat zure pH van onze huid uit balans. Vooral
jonge kinderen of juist oudere mensen en mensen met een (zeer) gevoelige
huid kunnen huidirritatie krijgen van producten die de pH van hun huid uit balans
brengen. Ook mensen met huidaandoeningen zijn gevoelig voor producten met
een te hoge of te lage pH.
Hoe dit kan? Als de pH-waarde van onze huid verstoord raakt dan verzwakt dat de
natuurlijke barrière waardoor de huid sneller uitdroogd. Water heeft een pH van
7 en dat is hoger dan de pH van onze huid. Je raad het al, ook zoiets onschuldigs
als water kan onze huid dus al flink doen uitdrogen, daarom is onze huid ook
vaak wat droger en trekkeriger als je uit de douche komt stappen.
Om de huid gezond en in balans te houden is het belangrijk dat de pH-waarde
van de huid zo neutraal mogelijk blijft zodat het beter vocht kan vasthouden en
er minder kans is op uitdroging. Je kunt je huid hier een handje bij helpen door
zoveel mogelijk pH-huidneutrale producten te gebruiken (dus met een pH van
rond de 5,5). Ook kan het helpen om je sessies onder de douche in te korten!
Voor meer vragen over de pH-waarde van je huid of andere vragen die betrekking hebben op je huid kan je terecht bij Corrin Skin Care.

Händelstraat 23

Hengelo

NIEUW!
Nu verkrijgbaar: Pure toner op basis
van huidherstellende Aloe Vera.
Glycolzuur verwijderd effectief dode
huidcellen voor een fris en egaal huidbeeld zonder vaalheid. Gaat tevens de
vorming van milia en onzuiverheden
tegen. PH 3,5. 200 ml.
Geschikt voor alle huidtypen.
Niet geschikt voor het verwijderen van
oogmake-up.
no parabens - no silicones - no PEG’s
no animal testin - no sulphates
organic ingredients - n
 o chemical additives - gluten-free - vegan
200 ml. normaal €19,90
nu slechts €15,-

Herfstadvies

Deze herfst wordt de ph-waarde van je huid gratis
getest bij elke behandeling!

t. 06 18 94 99 57

www.corrin-skin-care.nl

