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Bekijk de webversie

Uw huid gezond en beschermd de
winter door...
Goedendag,
Als eerst nog de beste wensen voor dit nieuwe jaar, we hopen u ook dit jaar
weer te ontmoeten bij ons in de salon!
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2018 met tips en adviezen voor
behandelingen en producten die passen bij dit seizoen, die uw huid
vernieuwen, herstellen en beschermen:
- Maak kennis met Dr. Murad huidverbetering
- Gezonde Januari tips
- Geneo+ behandeling deze maand in de aanbieding!
- Heerlijke Seizoensbehandeling ook als mogeilijk als Duo
- Nieuws en aanbiedingen
Voor vragen, op- en/of aanmerkingen kunt u ons altijd mailen.
Hartelijke groet Diana & Elisabeth
In de nieuwsbrief van februari zullen we u kennis laten maken met ons nieuwe
personeelslid Myrte die per 1 maart zal beginnen en ook Elisabeth tijdens haar
zwangerschapsverlof vanaf eind maart zal vervangen.

Maak kennis met Dr. Murad.

HET MURAD VERSCHIL
What makes skin beautiful?
De combinatie van externe huidverzorging, interne
verzorging en voldoende tijd voor jezelf. Inclusive
Health stelt je in staat om je jeugdigheid te bouwen op
een fundamenteel celniveau. Hoe? Door jou te leren om
beslissingen te maken die ervoor zorgen dat je er beter
uitziet, beter leeft en je beter voelt beslissingen die
samenwerken om een lichaam te ondersteunen, helemaal tot het celniveau.
1 Beter uitzien: door doelgerichte uitwendige huidverzorging.
2 Beter leven: door gerichte voeding.
3 Beter voelen: door strategieën om stress te verminderen, door je passie te
vinden en door contact met andere mensen.
Dit alles bespreken we tijdens de intake als u voor het eerst een Murad
behandeling boekt. Advies op gebied van gezonde voeding en gezond
leven worden daarbij ook naar wens besproken.
Zo is wordt iedere behandeling een maatwerk behandeling afgestemd op uw
behoefte!
Boek hier een Dr.Murad behandeling

Meer info over Dr.Murad behandelingen

Januari tips!
Tip: "Healthy January" ontbijt

Voedzaam en gezond ontbijten, iets waar we soms te weinig bij stil staan.
Gezond ontbijten is belangrijk, ten eerste om je metabolisme op gang te laten
komen, maar ook zorgt voedzaam ontbijten voor een voller gevoel waardoor je
minder gaat snaaien.
Tip:
- vers fruit, bosbessen zijn een bron van vitamines en anti-oxidanten
- noten (ongebrande ongezouten zijn het gezondst)
- havermout of speltvlokken voor een bron aan vezels
- sojayoghurt of bijv. griekse yoghurt
Door te variëren heb je iedere dag een lekker ontbijtje!
Je kunt ook diepvries fruit er de avond ervoor uit de diepvries halen als je het
lastig vind om vers fruit te gebruiken.

Tip: Beautysupps voedingssuplementen

Een mooie huid start van binnen uit!
Uit een onderzoek in de V.S. is gebleken dat de
voedingswaarden in ons voedsel in een periode van 50
jaar sterk is afgenomen, vooral in groente, fruit en vlees.
Wanneer wij volgens de ADH (aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid) eten, opgesteld door de Nederlandse
Gezondheidsraad, krijgen wij voldoende voedingsstoffen
binnen. In de praktijk blijkt dat wij toch niet altijd voldoende van de
geadviseerde voedingsstoffen eten, vaak door de drukte van ons dagelijks
leven. Iedereen kent wel de momenten waarop de behoefte ontstaat gezonder
te eten en te leven en dit kan een moment zijn om voor supplementen te
kiezen.
Suppletie en huidproblemen
Ook aanvullende supplementen om uw huid te verbeteren, probleemhuiden
van binnenuit aan te pakken. Zoals Acne, erg vochtarme huid maar ook als u
de verslapping van uw huid wilt aanpakken hebben we daar de juiste
supplementen voor om de aanmaak van collageen te stimuleren icm met een
kuurbehandeling in de salon.

Tip: January Detox

Januari de maand waarmee we beginnen met goede voornemens en gezonde
voeding.
Maar hoe pakken we het nou aan om aan een gezond levens patroon te gaan
werken? We willen u daarbij begeleiden. Start een Detoxkuur van de
Beautysupps, een intensieve 12 daagse kuur waarbij u uw lichaam ontgiftigt en
weer opbouwt tot een gezond voedingspatroon.
De supplementen zorgen ervoor dat u tijdens de kuur geen tekorten krijgt en
ze helpen tegen de meeste ontgiftings bijwerkingen. Met het bijbehorende
magazine vol tips wordt u begeleid tijdend de 12 dagen en u kunt ook altijd
terug vallen op ons.
Voor meer info vraag naar de detox kuur bij ons in de salon.

Geneo+ Tijdelijk van €95,- NU €75,-

Vlogger Maaike Dorsteen heeft samen met actrice Cynthia
Abma
de Geneo+ behandeling ondergaan, kijk hier het filmpje!!
Wilt u ook zo'n huidverbeterende behandeling
ondergaan?!
Boek hem hieronder voor de mooie actieprijs!!

Wat is de Geneo+ behandeling:
- Natuurlijk zuurstofvoorziening in de huid van binnenuit
- Optimale exfoliatie (peeling) en verbeterde celvernieuwing
- Gelijktijdige opname van hoogwaardige ingrediënten in de huid
- Direct zichtbaar liftend effect.
- Stimuleerd aanmaak van collageen
- Huidvernieuwend
- Verhoogt de werking van andere anti-aging producten
- Meer resultaat in minder tijd
- Geen hersteltijd maar direct een stralende huid
Boek deze behandeling

Seizoens Behandeling

Boek deze behandeling (1 persoon €60,-)

Boek deze Duo behandeling (2 personen € 57,50 p.p.)

Nieuws & Aanbiedingen
Actie: Mineral Extra rich
cream

Nieuw masker voor
thuis: Hydra-glow aqua
peel
Hydratatie is de belangrijkste stap
naar een jeugdige, stralende huid.
Dit 2-fasen product geeft de huid
een milde exfoliatie en een
intensieve hydratatie boost om een
vermoeide, gedehydrateerde huid
direct gladder en stralender eruit te
laten zien! Lijntjes en rimpeltjes zijn
direct minder zichtbaar.
Tevens herstelt de jeugdige glans.
Dit product zorgt voor een boost in
hydratatie niveau tot wel 400%.
Direct zichtbaar resultaat!

Mineral Care Extra Rich Cream is
een uitzonderlijk rijke 24-uurs
crème, speciaal ontwikkeld voor de
droge tot zeer droge huid. Deze
fluweelachtige crème zorgt voor
hydratatie, voeding en hulp bij het
natuurlijk herstel van de huid.
Deze rijke en volle crème is een
ideale herfst-en wintercrème, die
ervoor zorgt dat de huid optimaal
beschermd blijft tijdens gure
weersinvloeden!
Mineral extra rich cream normaal
€ 42,95 NU € 39,95
De crème is verrijkt met hydraterende Dode
Zeemineralen, vitaminerijk algenextract
(Polymarine) en Bernagie-olie. De formule
bevat tevens de vitaminen A en E, sheabutter,
mangoboter, allantoïne, avocado-, soja- en
sesamzaadoliën, panthenol en aloë veraextract.

Doos a 4 stuks € 49,95
– De oversized wattenstaaf is doordrenkt met een
blend van glycolzuur, melkzuur en botanische
extracten om op een milde manier de huid te
exfoliëren.
– Het Moisture Infusion Mask is voorzien van
hyaluronzuur voor een direct herstel in het
hydratatieniveau van de huid. Lijntjes en rimpels
zijn direct minder zichtbaar. Aloë Vera en vitamine
B3 zorgen voor kalmering en comfort.

Dorpsstraat 110a
6741 AN Lunteren
06-13562516
info@schoonheidssalonelive.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@schoonheidssalonelive.nl toe aan uw adresboek.

