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Diploma Transformage
Nieuw in Beautysalon Camée
In oktober heb ik de 3 daagse opleiding Transformage 3-D
skin fitness massage gedaan. Wat is Transformage?
Het is een anti-aging massage methode, een “Work-Out“
voor de huid van gezicht, hals en decolleté.
De massagemethode is een mooi samenspel van
3 manuele technieken: Manuele lymfedrainage
gecombineerd met diepe weefselpressuur en de medicinale
kracht van cuppingtechniek voor een bindweefselmassage.
Deze machtige combinatie van technieken brengt de huid in
balans, waardoor het zichzelf kan vernieuwen. Daardoor
een verbeterde huidconditie, versteviging, verjonging en
minder rimpels, lifting en contourverstrakking. Een kuur
omvat 6 tot maximaal 15 behandelingen, afhankelijk van de
conditie van de huid.Tijdens de kuur adviseer ik voor de
huid ondersteunende suppletie van LavieSage voor het
aanmaken van nieuw bindweefsel, voor een beter en snel zichtbaar resultaat.
Kennismakingsbehandeling:
Maak een afspraak in januari, van € 79,00 nu voor € 65,00 De massage duurt ruim 60 minuten.
Zie de Transformage film voor een kleine impressie: http://www.transformage.nl/impressie/

RVB promotiedag
met introductie nieuwe lijn met behandelingen

Donderdag 3 november was er in de salon een promotiedag
van RVB Diego dalla Palma. Deze dag was Angélique, de
specialiste van RVB, in de salon aanwezig, om een aantal van
jullie een behandeling te geven.Tevens werden er
2 nieuwe lijnen van RVB gelanceerd!

Herft/ Winterseizoen behandeling.
Bij de veranderingen van de seizoenen heeft onze huid
gerichte behandelingen nodig. In de herfst ziet de huid er
vaak doffer en vlekkerig uit. Door blootstelling aan de
zomerzon wordt onze huid dikker, onstaat er beschadiging
aan collageen- en elastinevezels (verlies elasticiteit).
Ook door de wind en zout- of chloorwater kan onze huid
uitgedroogd zijn. De koude winter is een echte uitdaging van
onze huid. Minder natuurlijk licht, plotselinge temperatuur
verschillen, vervuiling en smog kan leiden tot een droge,
schilferige, of rode geïrriteerde huid. Onze bloedvaten
vernauwen, minder zuurstof toevoer naar de huid en deze gaat hierdoor langzamer werken.
Oplossing:
Seizoenbehandeling met Echinacea en zwarte komijnzaad olie!
Behandeling die de huid weer kracht geeft, voor een sterkere en beter beschermde huid tijdens
de koude wintermaanden.
Brengt zuurstofvoorziening en voeding. Verhoogt de weerstand tegen schadelijke invloeden van
buitenaf en tegen stress. De huid hervindt haar stralende glans en wordt gladder en strakker.
Oxygen Flow; een complex uit de oost-indische kers, zorgt voor een toename van de zuurstofstroom
naar de cellen. Puur echinacea extract; herstelt de schade die veroorzaakt is door externe stoffen
( vervuilers) en werkt tegen chronische irritatie, vertraagt de eerste tekenen van het verouderen.
Zwarte komijzaadolie; werkt ontstekingsremmend, anti-microbieel, anti-oxidant,
voedt en hydrateert de huid.
De actieve ingrediënten die worden gebruikt zijn 100% natuurlijk of biologisch.

Ter ondersteuning van de behandeling is er voor thuis,
een yogurt-scrubmasker, nectar serum ( anti verouderingsconcentraat) en
sleeping-creme (voedende anti-verouderings nachtcreme)

WHITELIGHT behandeling
De ideale oplossing tegen een grauwe,
doffe huidskleur en donkere vlekken.
Whitelight, de oplossing met een krachtige anti-age werking
die jouw gezicht doet stralen en donkere vlekken
vermindert. De huid gaat er gelijkmatiger van kleur
en jonger, stralender uitzien. Normaliseert de melaninepigmentproductie. De unieke samenstelling van de
bestanddelen werken aan de oppervlakte en in de diepere
huidlagen. Stimuleert een optimaal herstel van de huidstructuur, beschermt ons collageen en zijn
glanskracht. Rimpels en donkere( ouderdoms) vlekken zullen minder zichtbaar worden, mede door
het aanpassen van de melanineproductie en- verspreiding.
Ondersteuning van de behandeling voor thuisgebruik:
White serum lotion, te gebruiken na de reiniging (extra hydratatie en versterkte heldere huid)
Whitelight 24-u crème, overdag onder een zonbescherming (voorkomt,vermindert en corrigeert)
Whitelight brightening white essence, (shockbehandeling,dubbele werking, aan de oppervlakte
glans en in de diepte tegen donkere vlekken en rimpels) onder de 24-u crème aanbrengen.
Spot targeting roll-on (vermindering van donkere vlekken en oneffenheden) direct op de vlek of
oneffenheid aanbrengen.
Intensive white mask in slechts 10min.wordt de huid heerlijk stralend en de teint is egaler.
Voor de dames die veel buiten zijn, dagelijks bloot staan aan vervuiling zoals smog, verkeer,
uitlaatgassen, sigaretten, zware metalen, stof en andere gifstoffen is er een nieuw uniek product !
CP cream = Color perfecting city protector SPF 50 Anti pollution –UV
UVB licht versterkt het effect op de huid van irriterende stoffen, maakt de huid grauw en kwetsbaar
voor hyperpigmentatie. UVA licht breekt diep in de huid collageen en elastine vezels af. Al deze
factoren laten onze huid voortijdig verouderen en maken onze huid vatbaar voor een grauwe kleur,
rimpels, donkere vlekken, oneffenheden en droogte. CP cream is een alles in één product voor
iedereen die zijn huid wil beschermen tegen invloeden van het milieu, oneffenheden wil corrigeren
en een egale teint wil bereiken. Het reflecteert het licht voor een stralende gezonde verschijning!

Volgende RVB Diego dalla Palma - promotiedag wordt:

Vrijdag 24 maart !

ANBOS Thema avond
huidafwijkingen.
Prof Wilma Bergman uit het LUMC gaf een lezing over huidkanker. Schrikbarend,
hoeveel mensen hiermee te maken krijgen.
Wat zijn, volgens haar, goede maatregelen tegen huidkanker?
Kinderen mogen NOOIT verbranden en moeten herhaaldelijk worden ingesmeerd met minimaal
SPF30. UV werende kleding/ hoedjes altijd bij de hand houden.
THUIS al insmeren, niet pas na een uurtje op het strand !
Let op reflectie van sneeuw, strand en water. Parasol helpt niet !
Ga niet op de zonnebank, zeker niet onder de 18 jaar.
Blijf uit de zon tussen 12.00u en 15.00u, dat scheelt 50% UVB !
Geleidelijk bruinen verkomt een ”per ongeluk“ ernstige zonverbranding
Draag bij bezigheden/ sporten in de zon een zonnehoed met rand en smeer blote huid in met
SPF30/50. Vergeet oren niet!
Neem vit D supplement, zeker in de winter!

Wanneer extra alert:
Nieuwe pigment vlek of bultje, een eerder
aanwezige vlek die verandert of gaat jeuken boven je 40e

Laviesage huidscandag
Deze is donderdag 13 april 2017. Ben je
benieuwd na het gebruik van de producten, of wil
je graag weten wat de huidconditie is, dan is dit
een leuk moment om dit te laten scannen. Geheel
vrijblijvend en kosteloos. Neem svp contact met
mij op, deze dag gaat op afspraak.

Winnaar “Facebook volger” Beautysalon Camée

Brigitte van de Zwaan
Jij bent de gelukkige winnaar om een Transformage 3D-skin
fitness massage te ervaren.
Graag nodig ik jou uit om hiervoor een afspraak te maken.
Like en deel Beautysalon Camée op Facebook.
Misschien bent jij dan de volgende winnaar en maak je kans op ??????
Je leest dit in de volgende nieuwsbrief 2017

Kado- idee voor de feestdagen!
Mooie kado- dozen met 2
Diego dalla Palma producten.
24-uur hydraterende crème met ceramide serum
voor een extra vochtherstel
24-uur crème voor de gevoelige huid
met de oogcrème
24-uur Liftende crème met de oogcrème.
Deze kado-dozen zijn aantrekkelijk geprijst met
20% korting

OCCIDENT & ORIENT
Parfum olie roll - on.
Leuke nieuwe parfum rollers:
De geuren zijn gebaseerd op de Pioenroos
en Amber en op oliebasis. Prijs: €19,95

Stichting Look good….feel better !

Dit jaar verstuur ik jullie geen kerstkaart met kortingsbon.
Ik heb er voor gekozen om een goed doel te steunen .
Er staat voor iedereen een handcrème klaar in de salon en daarmee doneren wij, met elkaar,
Stichting Look good….feel better !

Mirna Binken
Gespecialiseerd in huidverbetering

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Deze nieuwsbrief is gemaakt door André de Bruin van Computers Boskoop

