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Sluiting salon zomervakantie

UITNODIGING
DONDERDAG 12 MEI
Is er weer een info-huidscandag van LavieSage in de salon.

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.
Let wel: Het gaat op afspraak, duur± 30min.

ELEKTRISCH ONTHAREN
Weer gehaald! Het certificaat elektrisch ontharen bij de ANBOS,
zodat alle ziektekosten verzekeringen het vergoeden,
mits dit in jouw pakket zit.

Training in Italie

Na een geslaagde intensieve trainings week in Bologna bij het hoofdkantoor van Diego dalla Palma,
heb ik mijn diploma in ontvangst mogen nemen Het was een geweldige ervaring om dit te mogen
doen in Italië met nog 13 andere collega’s.

Nieuwe behandelingen /producten
Youth Venom van RVB skin lab
DE BEHANDELING TEGEN RIMPELS!!!!!!

Youth Venom is een intensieve behandeling voor diepe rimpels en expressielijnen. De werkzame stof
( μ- Conotoxineˡˡˡ ) komt van een schelpdier uit de diepzee bij Australië. Deze unieke stof geeft een
verbluffend en onmiddellijk ontspannend effect van de huid en deze daardoor direct gladder maakt.
Door de 3d-ontspannende werking, helpt het de microscopische samentrekkingen van de
huidspieren te ontspannen en het aantal, de omvang en de diepte van de rimpels te verminderen,
ook de diepste en meest hardnekkige soorten

Overweeg je Botox?
Dan is deze behandeling in kuurverband met het Youth Venom serum voor
thuis gebruik, het beste alternatief!

Seizoenbehandeling lente/zomer
Een nieuwe seizoen behandeling voor elk huidtype, aangepast aan het seizoen
met 100% natuurlijke of biologische ingrediënten.
De producten zijn 100% van natuurlijke of biologische oorsprong.. De actieve ingrediënten
die in de producten voorkomen zijn; Verse biologische paardenbloesem sap - Essentiële
strijd tegen huidveroudering. Geurige oranje bloem - Met een ontgiftende en herstellende
werking. Paardenbloesem, Oranje bloem, Cederhout, Honing, Muskus en Rode thee bepalen
de subtiele geur.
Jouw huid voelt weer heerlijk zacht……

Winnaar Facebook actie
Cocky Koene
Van harte gefeliciteerd met deze reisset van
RVB skinlab met 2 zon- producten.

Like en deel Beautysalon Camée op Facebook. Misschien bent jij dan de volgende winnaar
en maak je kans op ?????? Je leest dit in de najaars/winter nieuwsbrief 2016

Weet je nog?
Neem jouw voordeel met de
Beautyvoordeelpas www.anbos.nl/uitleg
Velen van jullie hebben al gratis producten
en/of behandelingen gespaard !

MINERALCARE NIEUWS
Xminerals oogcrème
Oerkracht uit de Dode Zee en natuurlijke appelstamcellen
voor een opzienbarende versteviging van de oogcontouren!
Deze milde oogcrème op basis van appelstamcellen, algen,
hyaluronzuur, squalaan, oligopeptiden en antioxidant
vitaminen C en E. De formule regenereert de huid van de tere
oogcontouren intensief en optimaliseert het natuurlijke
vochtniveau. Dit resulteert in een opvallend verstevigde,
veerkrachtige en jeugdige huid rondom de ogen en een frisse,
heldere en uitgeruste oogopslag.

X Minerals Nachtcrème & masker
De formule van de nieuwe Xminerals Night
Cream & Mask is een rijke nachtcrème die
tevens als gezichtsmasker kan worden gebruikt.
Deze heeft intensief voedende
en verzachtende eigenschappen dankzij
sheabutter, squalaan, teunisbloemolie,
Dode Zeezout en algen.
De crème hydrateert, regenereert en
revitaliseert de huid.

De combinatie van vitamine E met ‘superfruit’-ingrediënten, heeft een uitzonderlijk krachtige
antioxidantwerking en helpt daarmee een vroegtijdige huidveroudering voorkomen.
Night Cream & Mask, de unieke twee-in-één jeugdbooster voor een opvallend stralende, gladde en
gezonde huid!
Makkelijk in gebruik!
In plaats van een nachtcrème, iets dikker ’s avonds aanbrengen, even in laten werken en zo lekker
onder de wol…..het masker doet de rest!

Verder nieuws
In oktober ga ik een 3-daagse cursus Transformage massage doen. Deze massage is een 3D
Fitness voor de huid. Het resultaat is een strakke, gelifte huid met een jeugdige uitstraling.
Transformage massage heeft 3 verschillende massagetechnieken wat gecombineerd kan worden in
1 massage.
Hierover alles in de najaars/ winter nieuwsbrief of volg mij met
Beautysalon Camée op Facebook voor het laatste nieuws!

Zomervakantie salon
Vanaf maandag 6 juni t/m vrijdag 24 juni is de salon gesloten.
Ik wens jullie allemaal alvast een fijne zomervakantie toe!

Mirna Binken
Gespecialiseerd in huidverbetering
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