Na de mooie zomer is de herfst er weer!
Na de mooie zomer is de herfst er weer!
Het ideale seizoen voor de Krotonic
peeling of Microdermabrasie! Dit
jaargetijde is zeer geschikt en belangrijk
om de huid weer in een optimale conditie
te krijgen. De zomerzon trekt de
veerkracht uit de huid, veroorzaakt
opstapeling van dode huidcellen ( de zon
verdikt de hoornlaag, onze natuurlijke
bescherming) en ontsierende
pigmentvlekjes. Onze huid krijgt het
zwaar in de winter en de verwarming
gaat weer aan. Door deze kou buiten en droge omgeving binnen, dehydrateert de huid snel. De
huid vraagt om extra serum en voeding om zich te beschermen. Om ervoor te zorgen dat deze extra
verzorging zijn werk efficiënt kan doen, is het belangrijk dat onze huid deze extra boost goed kan
opnemen.

Daarom is de herfst het ideale seizoen om een
kuurbehandeling Krotonic peel of Microdermabrasie te ondergaan
Na deze
behandelingen is het belangrijk om de zon te vermijden, ook daarom is dit seizoen geschikt. De huid
moet rust en tijd krijgen om haar beschermende film te herstellen, nieuwe jonge huidcellen komen
naar de oppervlakte. De huid gaat er glad en egaal uitzien. De zon is nu een groter risico op
verbranden en pigmentatiestoringen. Vandaar het advies om deze behandelingen na de zomer en
vóór de winter te doen.( mits u geen zonvakantie heeft gepland ).
Kuur Krotonic peel is 5 behandelingen met een pauze van 8-10 dagen.
Kuur Microdermabrasie 6-10 behandelingen, 1x per week
Kuur in z’n geheel vooraf betaald, 10% korting

Winnaar Facebook actie van de vorige nieuwsbrief
is bekend!

Van harte gefeliciteerd!
Mw. C. Westerink met de GIGI Krotonic peel behandeling,twv € 50,00
Graag nodig ik u uit in mijn salon voor deze behandeling. Wat houdt de behandeling ook alweer in,
even een opfrisser van de vorige nieuwsbrief.
De intensieve professionele peeling in 5 stappen. Veilig en doeltreffend, waarbij de huid
gestimuleerd wordt tot de aanmaak van nieuwe cellen. De peeling verwijdert ( keratolytische
werking ) de bovenste laag van de huid en activeert het onderliggende weefsel. GIGI Cosmetic
heeft deze effectieve geconcentreerde ( 15% ) Krotonic peeling ontwikkeld. Het stimuleert de
stofwisseling van de huid, waardoor de huid er weer fris en gezond uitziet en bovendien stevig en
glad aanvoelt

Volgt u de salon al op facebook?
Hier volgt u mijn activiteiten, nieuws en de acties van Beautysalon Camée.
BV. De nascholing bindweefselmassage, ANBOS 65-jarig bestaan, clinic mode-politie
met Maik de Boer, cursus skin specialist enz.

Like en deel Beautysalon Camée, zodat u kans maakt op een behandeling
Diamant-Microdermabrasie met de Quattro twv € 50,00
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. Diamant-microdermabrasie geeft onmiddellijk een zachte,
gladde en frisse huid

Nogmaals onder de aandacht: de Beautyvoordeelpas
Besteld u weleens via een webshop?
Dan kan het volgende interessant voor u
zijn. Via de Beautypas spaart u voor een

behandeling of product dat veel
goedkoper of zelfs gratis is. Er doen
meer dan 2300 webwinkels mee.
Er zijn al een aantal blije klanten die een
gratis behandeling hebben ondergaan
via de beautyvoordeelpas en dit op
Facebook hebben vermeld!
Op www.beautyvoordeelpas.nl
vind u alle informatie.

ACTIVITEITEN
Visagie/ Make-up dag Vrijdag 7 november

Beautysalon Camée organiseert in samenwerking met Caroline Cosmetics,
een Visagie / Make-up advies dag.
Heeft u moeite met een eyeliner aanbrengen?
Welke kleur past er bij mij?
Wat zijn de nieuwe trends/ kleuren deze winter?
Of heeft u andere vragen…

U bent van harte welkom vanaf 11.00u – 16.00u
Wilt u een persoonlijk advies, graag reserveren, dit gaat op afspraak.
Op deze dag krijgt u 10% korting op alle Cosart en Egyptsun producten              

Huidscandag Laviesage donderdag 20 november
Op Donderdag 20 november
is er weer een huidscandag
van LavieSage in de salon.
Met de speciale ultrasone
echomeetapparatuur kunnen wij
aantonen in welke conditie je huid
verkeert en persoonlijk advies geven.
Voor de LavieSage gebruikers is deze
dag ideaal om de opbouw/ verbetering
van de huid te vergelijken
met de vorige huidscan.

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.
Wist u dat LavieSage naast producten voor huidverbetering ook gezondheidsproducten heeft?

Tot slot het lijkt allemaal nog een eind weg, maar…
Fijne en gezonde winter!

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

