Het is winter!!......dus maak je huid winterklaar!
De winter heeft haar intrede gedaan en het zal niet lang duren voordat we de eerste gevolgen
hiervan
op onze huid gaan voelen. Het winterseizoen heeft met haar gure weer en kou een direct effect op
onze huid. De huid wordt droog, gaat oncomfortabel aanvoelen en vertoont soms schilfers. Dit wordt
veroorzaakt door vochttekort in de huid.Gelukkig kun je hier zelf veel aan doen.
Een aantal tips om de huid gezond en soepel te houden in de winter.
- Pas de dagelijkse huisverzorging aan:
kies voor een product dat de vochtarme conditie van de huid herstelt.

Dibi Hydra System
Serum: met een dubbele hydraterende werking
zowel aan de oppervlakte als diepgaand en herreactiveert het natuurlijke, zelf hydraterende
mechanisme van de huid. Deep Rehydraterende
crème: een crème met een zijdezachte textuur, het
voedt de opperhuid en geeft een diepgaande en
langdurige hydratatie. Samen met het serum, wat
aangebracht wordt onder de crème, versterkt en
optimaliseert het hun hydraterende werking.
Meer weten over DIBI: www.oros.nl
- Douche niet te warm en reinig de huid met zeepvrije producten,
verzorg de lichaamshuid met een voedende verzorging

Mineral Care Elements Body
Complete huidverzorginglijn voor het lichaam.
Combineert de vele weldadige eigenschappen van
de Dode Zee met de zuiverste natuurlijke mineralen.
Het extract “ Polymarine” zorgt voor het herstellend
vermogen van de natuurlijke vochthuishouding van
de huid en het vertragen van het
verouderingsproces. De serie “Elements body”
bestaat o.a. uit een verkwikkende douche gel, een
hydraterende bodylotion, rustgevende badzouten en
voedende natuurlijke modder. De unieke combinatie
van vitale voedingsstoffen uit zowel de plantaardige
als de minerale wereld, zorgt ervoor dat de huid
gezond en zijdezacht aanvoelt.
Meer weten over Mineral Care zie: www.mineralcare.nl

Cursus Bindweefselmassage:
Begin januari heb ik de bijscholing cosmetische bindweefselmassage gedaan. Het doel van
cosmetische bindweefselmassage is verbetering van de toestand van het weefsel d.m.v.
verbetering van de doorbloeding en het activeren van de huidstofwisseling. Het is een intensieve
diepgaande massage die wordt uitgevoerd op de bindweefsellaag in het lichaam, met uiteindelijk
doel verbetering van de huidconditie. Deze behandeling is zéér geschikt als rimpel- en
littekenbehandeling, maar heeft nog vele andere indicaties, zie website www.saloncamee.nl

LavieSage:
Er is een nieuw programma op RTL4 elke zaterdag om 17.00u :

waarin er aandacht is voor LavieSage, gezond leven, bewust sporten en gezondheidstips.
Kijk ook op de website www.saloncamee.nl voor de wintertip van LavieSage bij “speciale aandacht”.

Agenda:
In samenwerking met Laviesage wordt er donderdagavond 11 april a.s. in Roos Flora te Boskoop
een informatieavond gegeven. Houd u deze datum alvast vrij in de agenda. Meer informatie
hierover volgt, houd u daarvoor de website of de volgende nieuwsbrief in de gaten.
Met vriendelijke groet,
Mirna

Mirna Binken
gespecialiseerd in huidverbetering
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