
huid- & lichaamsverzorging

Muizenberglaan 75

4822 TX Breda, Nederland

tel. 076 - 541 75 47
www.ElisabethsBeautyCenter.nl

Ziet u ’s avonds ook op tegen het reinigen van het gezicht terwijl je moe bent en je
bed roept. In deze nieuwsbrief vindt u argumenten om uw gezicht elke dag op de
juiste manier te reinigen en uw huid zichtbaar in goede conditie te houden.

Waarom is het reinigen van mijn huid zo belangrijk?
- Reinigen van de gezichtshuid is nodig om vuil,

zoals bacteriën, uitlaatgassen, stof, zweet talg en
make-up te verwijderen

- Een reiniging met het juiste product zorgt
ervoor dat de poriën diep gereinigd en niet
afgesloten worden.

- Voor huidverbetering  moeten we zelfs de
lederhuid in. Als huidverzorgingsproducten niet
door het bovenste laagje (opperhuid) van de huid
kunnen komen, kun je ook geen huidconditie
verbetering verwachten.

De beste reiniging voor uw huid: Lotion fruitée!
- Make-up resten, stof en vuil, en bacteriën worden grondig

verwijderd
- In vergelijking met gewone reinigingsproducten verzorgt

Lotion fruitée ook de huid doordat:
o De zuurgraad van de huid (natuurlijke barrière)

perfect op orde blijft;
o De talgklierfunctie in balans wordt gebracht en dat

zorgt voor een gladde huid;
o De Lotion fruitée speciaal voor uw huidtype “op maat”

wordt gemaakt en naast reinigende - ook anti-aging -
en / of couperose ingrediënten kan bevatten, die uw huidconditie zullen verbeteren.

Waarom is de zuurgraad van de huid zo belangrijk?
- De natuurlijke zuurgraad van de huid is pH 5,5;
- Dit geeft bescherming tegen agressieve stoffen en remt de groei van bacteriën;
- Dit geldt ook voor uw intieme hygiëne , met water wassen is voldoende, Neutral of Sebamed

zeep is geschikt om bijv. ongewenste geurtjes te verwijderen;
- Gewone zeep en doucheproducten veranderen de pH waarde soms naar pH 9!!!

o Gevolg: de natuurlijke bescherming verslechterd;
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De afbeeldingen in deze nieuwsbrief komen deels van Maquis import en “De Huid” van Yael Adler

o Bacteriën kunnen zich ontwikkelen;
o Huid droogt uit, schilfert, jeuk en verrimpelt

waarom zou je je huid scrubben?
Soms blijven er op gedeeltes van de huid teveel huidschilfers liggen. Deze verstoppen poriën
waardoor de huid minder goed kan “ademen”. Dan is bijv. één keer per week scrubben op de
plek die extra aandacht nodig heeft waardevol voor uw huidconditie.

- Scrub crème van Les Gavot bevat:
o gemalen afgeronde abrikozenpitjes en geeft daarom geen schurend gevoel
o o.a. Provençaalse klei, sesamolie, limoen en prunus voor een frisse stralende huid.

Een verpakking bevat 15 ml. Nu voordelig voor € 6,50

Waarom oog make-up grondig reinigen?
- Door resten van mascara die zich kunnen ophopen in de ogen, wat soms niet merkbaar is,

kunnen ernstige oogproblemen ontstaan o.a. bindvliesontstekingen
- Een heerlijke , zachte en zorgvuldige reiniging van de ogen bereikt U met een natuurzuivere
- Amandelolie. Deze reinigt zeer gemakkelijk, snel en grondig ook waterproof mascara,

zonder dat U hoeft te poetsen. En als extra een heerlijke verzorging van de tere
huid van het ooglid.
o Flacon met 50 ml nu voor € 11,75

Een nieuw product op de markt is micellair water.
- Uitstekend reinigingsproduct voor enkele dagen; kan afwisselend worden

gebruikt met Lotion fruitée;
- Geschikt voor bijv. vakanties want het is dan gemakkelijk in gebruik;
- Sommige merken bevatten alcohol wat huid uitdroogt;
- Couleur Caramel Eau micellaire heeft als verzorgende ingrediënt: Aloë vera.

Prijs  € 20,-

NIEUW     NIEUW      NIEUW
Uitgeroepen tot het “Professional beauty product of the year”
BIOLOGISCHE NAGELLAK REMOVER

- Bevat geen aceton of acetaat.
- Vegan gecertificeerd;
- Met bamboe hydrolaat;
- Verwijderd uw nagellak op een veilige en prettige manier;
- En.. heeft een aangename geur.

Prijs € 18,--

Binnenkort wil ik U graag een enquête formulier onder de aandacht brengen. U wordt hierover
geïnformeerd via email.
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