Facebook!
Beautysalon Camée zit nu ook op Facebook!
Volg het nieuws, de activiteiten en actie´s van Beautysalon Camée via Facebook.

NIEUWE APPARATUUR
Er is nieuw apparatuur in de salon, de Quattro
Met de Quattro zullen de behandelingen nog betere resultaten geven.
De functies van de Quattro zijn:

Skin scrubber
De skin scrubber geeft de mogelijkheid om de
huid diep te reinigen. Poriën worden
schoongemaakt door middel van hoog
frequente trillingen.

Diamant-Microdermabrasie
Diamant-microdermabrasie is een geheel nieuwe
manier van peelen door diamanten opzetstukjes
die zacht de huid polijsten. De bovenste
huidlaag wordt verwijderd waardoor er een
nieuwe gladde huid tevoorschijn komt. Diamantmicrodermabrasie geeft onmiddellijk een zachte,
gladde en frisse huid.

No Needle-Mesotherapie
Mesotherapie wordt gebruikt voor het diep laten inwerken van werkstoffen, zonder gebruik te
maken van injecties, het bevorderen van de doorbloeding en het verbeteren van de microcirculatie
in de huidcellen.

SpotAway®
Met de SpotAway® worden eenvoudig en effectief kleine onregelmatigheden, zoals
ouderdomsvlekjes, steelwratjes en spinnaevi verwijderd.

ACTIVITEITEN
Huidscandag Laviesage
Op donderdag 7 november is er weer een
huidscandag van LavieSage in de salon.

Hoe kun je met behulp van voeding en
nutricosmetics een mooiere huid krijgen?
Hoe kunnen rimpels, huidveroudering,
elastineverlies, huidbescherming en opbouw
worden aangepakt?
Met de speciale ultrasone echomeetapparatuur kunnen wij aantonen in welke conditie je huid
verkeert en persoonlijk advies geven.
Van 10:00 tot 16:00u zal een specialist van LavieSage in de salon aanwezig zijn.
Maak kosteloos en vrijblijvend een afspraak voor een huidscan en persoonlijk advies!
Deze dag krijgt u 10% korting op de LavieSage producten

UITNODIGING Zaterdag 9 november
Wilt u meer weten over de conditie van uw voeten?
Alles al geprobeerd om van uw nagelschimmel of
van die akelige voetwrat af te komen en niets heeft
geholpen? Laat u dan nu informeren over de
behandelingen met de Laser of Pact therapie.
Heeft u last van overbeharing, vooral in het gezicht?
Heeft IPL of Laser onvoldoende geholpen? Laat u
dan nu informeren over de mogelijkheden en
werking van elektrisch ontharen.
Deze BLEND-methode is ook bijzonder effectief bij
ontsierende bloedvaatjes, steelwratjes of andere
huidoneffenheden.
Medisch pedicurepraktijk Ellen Lindhout en Mirna Binken van Beautysalon Camee geven

Zaterdag 9 november
een gratis 10 minuten durende consult
Ellen en Mirna, beide gecertificeerd in dermatologie, beantwoorden deze dag al uw vragen.
U kunt eventuele voet en/of huid problemen aan deze specialisten voorleggen.
Locatie: Medisch pedicurepraktijk Ellen Lindhout, Reinette 14 Boskoop
Met vriendelijke groet,

Mirna Binken
gespecialiseerd in huidverbetering

Deze nieuwsbrief is gemaakt door André de Bruin van Ando
Webdesign.

