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" Liefde kweekt bloemen in het hart, lijden wiedt er het onkruid uit"

H.J. Schimmel, Nederlands dichter en schrijver

Hebben jullie ook zo’n zin in de zon? Wat mij betreft laten we de donkere en koude
maanden snel achter ons. We hebben denk ik allemaal wel behoefte aan licht en warmte
inmiddels. Misschien een mooi moment om je vakantie te gaan boeken als je dat nog
niet gedaan hebt? En speciaal voor deze lentedagen heb ik een paar fijne en zuiverende
behandelingen voor je. Goed voor lichaam en geest. Tot snel! Liefs,

Corrin

nu van 22,90 voor 15 euro

Het verbeteren van de huid begint bij het juiste
reinigingsproduct. Dit voorjaar heb ik deze twee toppers voor je in de aanbieding:

Een heerlijke en reinigende massage met Himalayasteentjes en zeezout. Weg met alle overtollige ballast.
Je wordt gemasseerd met warme stempels waarin Himalayasteentjes
en zeezout zitten. Dit zorgt voor een revitaliserend gevoel. Vocht
wordt beter afgevoerd en je huid voelt glad. Je ervaart een ontspannend gevoel en je bent weer lekker in balans.

Resurfacing cleansing
Deze zijdezachte Cleanser bevat organische actieve
werkstoffen zoals banaan en amandelolie.
De Cleanser is een weldaad voor de droge en vochtarme
of rijpere huid.
Dit product bevat organic ingredienten en is parabenenvrij, siliconenvrij, PEG-vrij, sulfaatvrij en is niet
op dieren getest.

Salicyl cleanser
Zachte reinigingsmelk met 2% salicylzuur.
Speciaal ontwikkeld voor de gecombineerde huid
met verstopte poriën. Salicylzuur is werkzaam in de
Geef je huid een oppepper na deze koude winter! Je krijgt een poriën, waar het talgophopingen oplost. Natuurlijke
huidherstellende reiniging, een zout/koffie peeling, de wenkbrauwen
werkstoffen beschermen de huid en stabiliseren de
worden in model gebracht, je krijgt een massage met citroengrastalgproductie.
olie, een detox klei masker en een dag- of nachtcreme.

45 minuten voor 40 euro.

60 min voor 50 euro

Citroengrasolie maakt optimistisch, het verdrijft een slecht
humeur en negatieve gedachten. De olie werkt bovendien
kalmerend op het zenuwstelsel en versterkend op de vaatwanden.
In Suriname is een thee van citroengras een bekend middel bij verkoudheid, griep, hoest, koorts en bronchitis en ze
gebruiken het daar als medicijn tegen buikpijn en hartkloppingen.
Je kunt er heel makkelijk zelf thee van maken; neem gewoon een stengel, kneus deze en doe er vervolgens wat
heet water bij. Lekker met een lepeltje honing!
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