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Herfst 2017

" I’m singing in the rain, just singing in the rain; What a wonderful feeling, I’m happy again."
Wat heerlijk dat we deze week nog wat zonnestralen kunnen opvangen voordat het gure herfstweer er aan gaat komen!
Pak de wandelschoenen en je sjaal maar vast uit de kast voor een
lekkere lange boswandeling en geniet van dit kleurrijke seizoen!
Een heel warm najaar gewenst!

5 Manieren waarop je huid veranderd in de Herfst (en wat te doen!)
1. Je huid wordt veel vochtarmer en droger
Koudere temperaturen betekent een grotere kans op ruwe, droge plekjes
op je huid. De hoogste tijd om flink te gaan hydrateren dus.
2. Je huid wordt veel gevoeliger
Probeer dus op te letten met zeep, shampoo en andere agressieve
middelen zoals peelings.
3. Je huid is nog in shock na de zomer
Door de hitte en zon zijn je poriën groter geworden (helaas, dat gebeurt
gewoon) en kun je wat donkere vlekjes en plekjes op je huid hebben.
4. Je huid beschadigt eerder door UV-straling
Niet per se omdat de zon sterker is, maar omdat je je er minder van bewust bent. Blijf ALTIJD, ook in de herfst en winter en óók als het regent,
een creme met een zonnenfactor gebruiken. Je huid zal je dankbaar zijn.
5. Je bloedcirculatie is slechter
Door koude(re) temperaturen kan je bloedcirculatie wat achteruit gaan, waardoor je huid er wat lustelozer eruit kan zien en
minder kleur heeft. Wat helpt? Geef jezelf een gezichtsmassage.
Of kom de Microdermabrasie Treatment uitproberen. Hallo gezonde blos!

Arthur Freed

Nieuwe behandeling
Nieuw: SPA anti-aging treatment.
Tijdens deze treatment van 40 minuten maken
we gebruik van de Skin Optimizer Pro. Dit is
een insluisapparaat met verschillende functies
(collageenaanmaak,versteviging, hyperpigentatie) die de behandeling vele malen intensiever
maakt. Het is mogelijk om epileren, harsen of
verven van de wenkbrauwen of wimpers aan de
behandeling toe te voegen. Voor het beste resultaat dien je deze behandeling 3x achter elkaar te
ondergaan.
Normaal €37,50 nu ter kennismaking voor €32,-

Most wanted
Het is ieder jaar jullie favoriete herfstbehandeling: de Microdermabrasie Polish Treatment.
In deze behandeling wordt je huid intensie
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 gemasseerd in de huid afsluitend krijgt
je een dag- of nachtverzorging met een serum.
3 Behandelingen, normaal €115-, alleen dit najaar voor €90,-

AANBIEDING
Dit najaar krijg je maar liefst 15% korting op
al je favoriete reinigingsproducten!
Bijvoorbeeld op SPA Resurfacing Cleanser.
Deze zijdezachte reinigingscrème bevat organische, actieve werkstoffen zoals honing,
banaan en avocado-olie.
Je huid wordt intens gevoed tijdens het
reinigen en is voelbaar gladder, zachter en
verfijnd.
Normaal €22,90, nu voor maar €19,47

In 2018 worden de prijzen aangepast wegens een
prijsstijging bij de groothandel. Ik informeer je hier
uitgebreider over in de volgende nieuwsbrief.
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