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Lente 2017

"De schoonste dagen van de lente zijn die welke wij er zelf aan toevoegen"
Jan Vercammen, Vlaams schrijver

Daar is ze dan! Resa! Het was even spannend hè!? Een jongen of een meisje...
De bevalling verliep gelukkig soepel en vlot, ondanks dat ze er met haar billen eerst
uitkwam! Ze groeit goed en lacht veel, wat wil je nog meer?
Mark en ik willen iedereen heel erg bedanken voor de kaartjes en kadootjes, we zijn er erg blij mee. Voor nu is het ook fijn om weer in de salon
aan het werk te gaan. Ik begin 10 april weer en de eerste afspraken zijn inmiddels al geboekt. Ik kan helaas niet iedereen tegelijk behandelen dus voor
sommigen die nog even moeten wachten, heb geduld :-)
Ik wens iedereen een fijne lente en tot snel.
Veel liefs,
Corrin

SPA
Ik heb gekozen om alleen nog maar met het merk SPA van SalonnePro te werken.
Deze kenmerkt zich door de (h)eerlijke producten zonder chemische toevoegingen
en met organische ingrediënten.
Hierdoor vervallen 2 behandelingen die ik nog deed met het merk Extenso, op de
website http://www.corrin-skin-care.nl/behandelingen.html kun je de nieuwe behandelingen zien. Voor meer informatie over het merk SPA kun je een kijkje nemen op
hun website. www.salonnepro.com
De openingstijden van de salon worden: woensdagmiddag (even weken), woensdagavond, donderdagmiddag, donderdagavond avond (oneven weken) en vrijdag
de gehele dag.

Zomertijd (dus een uur minder slaap...)
Bij te weinig slaapuren kunnen wallen ontstaan. In de opgezwollen
huid onder de ogen zit vocht dat niet snel genoeg wordt afgevoerd.
Je kunt dit voorkomen door veel water of ontgiftende kruidenthee
te drinken. Daarnaast helpt het om de huid zachtjes te masseren.
Doe dit vanaf je neus richting de jukbeenderen, zodat het overtollige vocht via de lymfeklieren kan worden afgevoerd.
De zwelling verminderd ook door koude kompressen, plakjes komkommer of gebruikte theezakjes. Het aanbrengen van een verkoelende oogcrème met cafeïne of andere circulatieverbeterende stoffen zorgt voor een nog beter resultaat.
Je kunt ook voor een hoger kussen kiezen. Als je hoofd hoger ligt,
zal zich minder vocht onder je ogen verzamelen.
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Afspraak is afspraak
Maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je een
afspraak om wat voor reden dan ook niet haalt.
Geen probleem, maar zorg er voor dat je je afspraak
minimaal 24 uur van tevoren afzegt. Als je je afspraak
niet tijdig verzet ben ik genoodzaakt om 50% van de
kosten van de behandeling in rekening te brengen
omdat ik anders met lege plekken in mijn agenda zit en
deze niet tijdig meer kan vullen waardoor ik inkomsten
misloop. Ik hoop op jullie begrip hiervoor.
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