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Nieuwsbrief 8
Uitnodiging scandag LavieSage
Winnaar facebook actie
Beautyvoordeelpas
Najaar/winter behandelingen RVB skinlab
Mineral Skin Cosmetics, Xminerals

Benieuwd welke conditie uw huid heeft?
Info huidscandag LavieSage
donderdag 12 november
Wilt u:
Weten wat uw huidconditie en huidleeftijd is
Langdurig een gezonde vitale uitstraling behouden
Lijntjes, rimpels en huidveroudering echt uitstellen
Natuurlijk en effectief huidproblemen verbeteren
Minder roodheid, jeuk, eczeem, droge huid, vlekken
Een fitter en vitaler gevoel
Is 1 of meerdere vragen op u van toepassing? Dan is de huidscan geschikt voor u.

Met de speciale ultrasone echomeetapparatuur kunnen wij aantonen in welke conditie uw
huid verkeert en een 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 9:30 tot 16:00u zal een specialist van LavieSage in de salon aanwezig zijn.
Meldt u aan voor een gratis huidscan t.w.v. € 75,00. Wij werken deze dag op afspraak.
U krijgt een persoonlijk huidadvies van 30 minuten, als service, kosteloos en vrijblijvend.
Stuur een mail naar info@saloncamee.nl of bel 0620775038 De huidanalyse wordt gemaakt
met een ultrasone Collagenoson® scanner aan de binnenzijde van de bovenarm. Het is
daarom aan te bevelen om ruim zittende of mouwloze kleding te dragen.
Deze dag krijgt u bovendien 10% korting op de LavieSage producten.

Winnaar Facebook actie
LINDA VAN EERBEEK
Hartelijk gefeliciteerd
met de reisset van RVB skinlab !

Like en deel Beautysalon Camée op Facebook. Misschien bent u dan de volgende winnaar
en maakt u kans op een reis set van RVB skinlab met 2 zon- producten. U leest dit in de
voorjaars/zomer nieuwsbrief 2016

Bestelt u weleens via een web-shop?
Dan is de Beautyvoordeelpas iets voor u. Voor uitleg van deze pas, zie
www.saloncamee.nl/specialeaandacht.html

Deze pas is te verkrijgen in Beautysalon Camée met alvast € 5,00 shop tegoed.

RVB skinlab Herfst / Winter behandelingen

2 nieuwe behandelingen in de salon.
RVB skinlab SUBLIME behandeling en de PERFECTION behandeling.
Wat doet een SUBLIME behandeling voor uw huid?
Rimpels- oneffen poriën, en een vale/doffe huid te behandelen.Een ideale behandeling tijdens de
veranderingen van de seizoenen voor ieder huidtype.
Een complex van zorgvuldig geselecteerde actieve ingrediënten die elke product versterken.
Het stimuleert, regenereert en verminderd de tekenen van veroudering, foto-aging en stress.
Het verbetert de huid meer in de diepte, regelt de pigment productie en verbetert de huidstructuur.

Wat doet een PERFECTION behandeling voor uw huid?
De antioxidanten behandeling in 3 fases. Zoals bekend zijn vrije
radicalen één van de belangrijkste oorzaken van huidveroudering.
Hun aantal stijgt met onze leeftijd door een geleidelijke
vermindering van onze fysiologische huidverdediging door
antioxidanten, ten gevolge van blootstelling aan invloeden van
zonlicht, rook, milieuvervuiling, temperatuurschommelingen,
vrieskou, wind, enz. Deze mix van actieve ingrediënten is gericht
op het versterken van onze huidverdediging en het stimuleren van
huidvernieuwing, om zo de tekenen van veroudering en stress
tegen te gaan. Een huidherstellende behandeling voor een huid
met speciale behoeften. De huid wordt weer stralend, steviger,
verfrist en gladder.

Wenst u meer effectief en langdurig resultaat? Er zijn 30 dagen kuurverpakkingen voor thuisgebruik.

Gun uw huid om te herstellen
en profiteer van deze SPECIALE ACTIE!
1e behandeling cleansing ( Detox ) 10% korting
2e behandeling Perfection of Sublime,
binnen 4 weken 10% korting
3e aanbieding, u boekt de 2 behandelingen binnen 1 maand
en u krijgt 20% korting op de aankoop van
RVB skinlab producten.

Nieuwe anti-aging lijn Mineral Skin Cosmetics
Mineral Xminerals
Mineral Skin Cosmetics heeft een nieuwe lijn, Xminerals. Deze lijn combineert de waardevolle en
therapeutische eigenschappen van de Dode Zee als belangrijke basis voor een langdurige en gezonde huid.
De producten bevatten tevens effectieve anti-aging formules voor een opvallend jeugdige huid. De Xminerals
producten voeden, liften, hydrateren en revitaliseren de huid om zo te zorgen voor een jeugdige, stralende
huid met een heldere en frisse teint.
Producten thuisgebruik:
Cleansing Gel + vitamine C , milde reinigingsgel voor een perfecte schone zuivere frisse huid.
Soft Peeling, maximaal 2-3x per week. Verwijdert dode huidcellen op een effectieve wijze.
Ultra Lifting Mask, een liftend masker voor een stevige en veerkrachtige huid. 2-3x per week.
Elite Superior Serum, anti-aging serum met een hoog gehalte aan werkstoffen, extra onder
dag/nachtcreme.
24-hour Retinol crème, anti rimpelcrème met een hoog gehalte vitamine A.
Hydra Day crème SPF35, hydraterende dagcreme voor een optimale vochtbalans en elasticiteit.
Night cream & Mask, een rijke nachtcreme die tevens als gezichtsmasker gebruikt kan worden.
Ter kennismaking de maand november 10% korting.
Voor meer informatie: www.mineralskincosmetics.nl/xminerals

Zoals jullie kunnen lezen is er weer veel nieuws in Beautysalon Camée. Heeft u vragen over deze
behandelingen en producten?, u kunt mij altijd bellen/mailen. info@saloncamee.nl of 06 20775038.
De feestdagen lijken nog ver weg maar de weken vliegen voorbij….
Graag tot ziens in de salon en allemaal alvast een fijne en gezellige tijd gewenst.

met vriendelijke groet,
Mirna
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