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40-jarig jubileum 
Lieve mensen 

Allereerst een enorm dank je wel voor jullie lieve attenties bij mijn 40-jarig jubileum, jullie 
cadeaus, kaarten en lieve woorden. Ik ben ontzettend verwend, nogmaals heel hartelijk bedankt.  

Natuurlijk even een terugblik op het 40-jarig jubileum van mijn praktijk. De bedoeling was een 
leerzame, gezellige en lekkere bijeenkomst te organiseren. Dit is naar mijn idee in alle opzichten 
geslaagd. De combinatie van een leerzame, interessante maar ook leuke kruidenwandeling, een 
heerlijke high tea en een enthousiaste presentatie van collega Marijke gaf enkel enthousiaste 
reacties van de aanwezigen. 

De kruidenwandeling werd door gids Marjolein 
zeer professioneel begeleid. Wat wist zij veel 
van de kruiden en planten op het Begijnhof. 
Hoe geboeid stond iedereen te luisteren naar 
uitleg over de brandnetel! Met zijn heilzame 
werking op kwaaltjes. De lavendel, die met een 
paar druppels in de kraag van de jas luizen 
voorkomt en de rozemarijn, met een verhaal 
over een dame op hoge leeftijd die nog jonge 
minnaars kon bekoren. En natuurlijk, SPA heeft 
ook rozemarijn in de producten gemengd. 😊 

Bij de Peer werden we daarna ontvangen met een glaasje bubbels gemengd met vlierbloesem, 
gewoon omdat het een lekkere smaak maar ook bijzondere eigenschappen heeft. Zo is het o.a. 
ontstekingsremmend, vocht afdrijvend en slijmoplossend. 

Daarna kon iedereen vooraf gegaan door een heerlijk soepje genieten van een heerlijke high tea, 
afgesloten met een verse vruchten coupe.  

Nadat iedereen zijn eerste honger had gestild gaf collega Marijke de 
Kort een geweldige presentatie over een voor mijn praktijk nieuwe 
productlijn. Zij gaf uitleg over toepassingen van etherische oliën, deze 
komt U tegen in cosmetica, medicijnen, geur oliën. Natuurlijke 
etherische oliën werken ook tegen schimmels, bacteriën en virussen. 
Deze kennis is echter nauwelijks meer aanwezig, er is overgestapt op 
synthetische ingrediënten, deze zijn makkelijk, goed beschikbaar en 
van constante kwaliteit. Er zijn echter veel negatieve bijwerkingen 
denk maar aan het resistent worden voor antibiotica!! 

Etherische olie wordt door de plant zelf aangemaakt en kan bijv. door 
distillatie of persing verkregen worden.  



 

Nieuwe productlijn  
Bij gebruik van cosmetica kijk je naar de buitenkant het huidoppervlak. 

Bij aromatherapie kijken we naast huidverzorging ook naar de oorzaak van een afwijkende 
huidconditie. Dit heet werken op 3 dimensies.  

U kunt zich dit voorstellen door te kijken naar deze prachtig bloeiende plant: 

 
 
1e dimensie: de blaadjes -> huidoppervlak; je behandelt of verzorgt 
wat je ziet -> cosmetica.  

2e dimensie: de steel-> als je goede voeding en 
voedingssupplementen gebruikt gaat de plant het al beter doen 

3e dimensie-> de wortels-> dit zijn de diverse terreinen die m.b.v. 
etherische olie in balans kunnen komen zoals de stofwisseling, het 
zenuwstelsel, , hormoonstelsel, de circulatie (o.a. bloedsomloop), 
erfelijkheid.  

Om de oorzaak van een specifieke huidconditie te kunnen behandelen heeft SPA 100 % 
etherische oliën gemengd, de Traitement Terrain’s (TT’s) en Synergie Soins.  

Er zijn meer dan 40 TT’s en Synergie Soins; van behandelen van bijv. aambeien tot zweepslag; 
van depressieve gevoelen, blauwe plekken of overgangsklachten (dus ook die zweet 
aanvallen!!!). 

Deze TT’s en Synergie Soins komen door hun moleculaire structuur door de huidlagen in de 
bloedbaan terecht. Vandaar uit herstellen en behandelen zij mede de oorzaak van uw (huid) 
probleem/conditie.  

Bijvoorbeeld in de TT anti aging, zit o.a. rozemarijn (weet U nog van de kruidenwandeling) dit 
geeft kracht bij fysieke en mentale uitputting, stimuleert het centraal zenuwstelsel. Maar ook bij 
burn out, griep of operatie bent U sneller hersteld.  

Even terug naar de rozemarijn: 15 ml (synthetische olie) kost bij de drogist een paar euro.  

Voor één liter natuurlijke etherische olie van rozemarijn heeft U 
ongeveer 15 kilo! verse rozemarijn nodig. 15 gram verse 
rozemarijn kost bij de groothandel ongeveer één EURO! Dit 
verklaart hoe de prijs van een product van SPA tot stand komt.  

Kwaliteit is de basis van alle producten van SPA. 

ZON EN RIMPELS !!!!!????? 
Ja, we weten wat zon voor een positieve invloed heeft op ons, humeur en onze gezondheid. 

Maar is het echt zo slecht voor je huid?  

Huidartsen geven aan dat ongeveer 80 % van de gezichtsveroudering het gevolg is van 
blootstelling aan zonlicht. Je (gezicht) huid insmeren met een hoge factor anti - 
zonnebrandcrème is het machtigste wapen tegen rimpels! 

Waarom U kiest voor SPA anti zonnebrandcrème 

- Vanzelfsprekend volledig natuurlijke ingrediënten die ook uw huidconditie verzorgen 



 

- Bevatten natuurlijke filters titaandioxide en zinkoxide van minerale 
oorsprong (gesteente) deze liggen op de huid en weerkaatsen de 
UV en infrarode straling. Dit is belangrijk omdat kanker en 
huidveroudering kunnen ontstaan door de wisselwerking van alle 
soorten straling. Chemische filters van andere merken absorberen 
UV en voorkomen dat UV stralen de huid binnenkomen.  

- Bevatten Etherische olie die U beschermen tegen gisten (witte 
vlekken op de huid) en (voet) schimmels. Waarom is dit nodig? In 
het zand van de meeste stranden en rond zwembaden zitten micro 
organismen die vervelende uitslag kunnen geven.  

- De ultieme bescherming tegen (uitbreiding) pigmentvlekken 
- Voorkomen ernstige vormen van zonne allergie.  

Heerlijk met blote voeten in sandaaltjes. 
De voeten verzorgen en je hebt er een hele zomer plezier van.  

Heb je ontsierende droge huid op de hakken van de voeten, met een dun laagje eelt? 

De oorzaak is een te droge huid maar als dit samen gaat 
met op de randen van slippers of sandalen lopen krijg je 
van die witte randen met een dunne laag eelt en 
kloofjes. Het is heel simpel te verhelpen: een zomerse 
pedicure behandeling met het professioneel weghalen 
van het dunne laagje eelt, een scrub om de dode 
huidschilfers te verwijderen en voetmassage met een 
vochtherstellende voetbalsem. Als U daarna de voeten 
blijft verzorgen met een heerlijke voet- of bodylotion 
(kunt U gelijk het hele lichaam mee laten genieten) ziet 
U de gehele zomer verzorgde voeten in uw sandaaltjes.  

Aanbieding: 
Deze zomerse pedicure behandeling kost U slechts €10,--. (Aanbieding geldig tot eind 
september 2018) 

 


