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Lente
Uw huid en u genieten ontspannen van een wellness lichaamsbehandeling. Heerlijke
ontspannende wellness behandeling die U tot diep in de huid voelt tintelen.
Behandeling
·
·
·
·

SCRUB-DIEPTEREINIGING van de RUG daarna volgt een
ONTSPANNENDE RUGMASSAGE met een olie die ook de huid verwend.
SCRUB VAN ARMEN, HANDEN, BENEN EN VOETEN
Gevolgd door een heerlijk geurende en - verzorgende MASSAGE MET BODY OLIE

Aanbieding in de maanden april, mei en juni: Slechts € 25,U kunt deze Lente behandeling uitbreiden met bijvoorbeeld een:
·

ANTI AGING DECOLLETEE BEHANDELING: voor maar € 20,Scrub massage, met intensieve anti-age kruiden en algenpakking.
Uw huid wordt mooier, gladder! Ook als afzonderlijke behandeling mogelijk

Zon, Huidkanker & …….Rimpels
Huidartsen waarschuwen dat het aantal patiënten met huidkanker schrikbarend toeneemt. In
2017 waren er meer dan 55.000 patiënten met huidkanker! In Nederland is dit de meest
voorkomende vorm van kanker. In de meeste gevallen is huidkanker het gevolg van teveel
blootstelling aan Uv-straling of de zonnebank.
Als je huid verbrand treedt er roodheid en lichte zwelling op. Er gaan veel cellen dood, dit zie je
als het “vervellen” na enkele dagen. “Ah joh, dat wordt vanzelf bruin” is een veelgehoorde
opmerking. Elke keer als je huid verbrandt “beschadigt je DNA onherstelbaar”. Op de
lange termijn heb je een grote kans om huidkanker te ontwikkelen. Verder is vastgesteld dat
wanneer je als kind vaak verbrand dit de kans op huidkanker op latere leeftijd kan verdubbelen.
Bescherm uw huid daarom met een goed anti zonnebrand product en bedek de huid die is
verbrand een paar dagen, zodat deze kan herstellen! (bron KWF kankerbestrijding)
EN Ja, we weten dat zon een positieve invloed heeft op ons, 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 antizonnebrandcrème
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.
Bevatten Etherische olie die U beschermt 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 van ernstige vormen van zonneallergie
Bevat geen microplastics

· 10 % korting op alle zonnebrand producten van 1/5 tot en met 1/9/2019

MICROPLASTICS weg ermee! Maar wat kan ik doen?
In veel verzorgingsproducten die over de hele wereld worden verkocht, zijn minuscule korreltjes
van plastic (microplastics) verwerkt. Ze worden ook wel microbeads genoemd en staan soms als
“Polyethyleen” vernoemd op verpakkingen. Deze microbeads komen voor in bijv. shampoo,
tandpasta, scrubs, (zonnebrand) crèmes, make up en deodorant. Door deze producten te
gebruiken komen deze microbeads in het milieu terecht.
Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet ontworpen om microbeads uit het afvalwater te filteren
en dat is de belangrijkste reden dat ze uiteindelijk terechtkomen in onze voedselketen (water,
vissen, dieren etc.).
Merken waarvan je het soms echt niet verwacht bevatten deze microbeads, zoals: Scrubs van
Albert Heyn, Niveau en Therme; Make up van Clinique en Olaz, Deodorant van Vichy. Ook
kunt U zelf uw producten nog eens nagaan op een lijst die vermeld wordt bij WWW.p-plus-nl.

In de producten van SPA worden geen microplastics of chemisch geproduceerde ingrediënten
toegevoegd / gebruikt. Het gebruik van deze producten is daarom veilig voor mens en dier.

Aantrekkelijke pedicure aanbieding

Make up nieuws van de catwalk; trends voorjaar 2019.
Wat zien we op de catwalk en wat kunt u daarvan gebruiken?
·

·

·

“Stained Lips”: een populaire en toegankelijke trend: lipstick hoeft niet perfect opgebracht te
zijn. Een klein beetje lipstick gedept op de lippen,
alsof het al lang geleden is aangebracht.
“Glitter” stof blijft te zien op de catwalk: breng een
klein beetje glitter over uw oogschaduw, wangen of
lippen aan. Couleur Caramel heeft hier een perfect
product voor.
PERFECT IS BORING:
o Perfecte eyeliner is niet meer nodig, mag wat
speelser, “vervaagd” verlopen
o Make up hoeft niet perfect opgebracht; de
“stained lips” de “natural Look”, vervaagde lijnen en zachte oogschaduw, lipstick en
rouge kleuren zijn de trends .
o De nadruk wordt gelegd op één item: Of de glitter, of de felle kleur of iets anders.

Voor al uw make up advies en make up workshop kunt u terecht bij Elisabeth’s
beauty center.

