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Dé make up trends van herfst/winter 2019
Rode lipstick is een klassieker en ook dit najaar is rode lipstick “hot”.
Een opvallende feestelijke make up look maak je helemaal af met een
rode lipstick, maar je kunt een warme rode kleur ook gebruiken om er
netjes en verzorgd uit te zien . De rest van je make up houdt je dan zo
natuurlijk mogelijk met subtiele kleuren.

No make up make up look……
Dit is misschien wel de makkelijkste trend om zelf uit te proberen. Bij
deze trend gaat het om een subtiele make up look waarbij het lijkt
alsof je geen make up op hebt. Met de foundation en rougeblush van
Couleur Caramel brengt U heel snel een superdun laagje make up aan
wat heel natuurlijk oogt maar voor een mooie uitstraling van uw huid zorgt. Met een speciaal
make up sponsje kan dit niet mislukken. Een blusher die begint op de wangen en vervaagt
richting de slapen geeft een mooie en natuurlijke vorm aan het gezicht. Vraag gerust praktische
tips bij uw volgende afspraak.

Hersftbehandeling “PURE HARMONIE”
Verwen uzelf met deze ‘verwarmende kuurbehandeling”
Inhoud:

- Ontvangst met een heerlijke “herfstsinaasappelthee”
- Reiniging en scrub-dieptereiniging
- Vochtherstellende olie die afgedekt wordt met een

vulkanisch kleimasker met rozemarijn
- Soir de Fête masker , voor een ontspanning van uw

huid en egalisering van de huidkleur
- Voetmassage met een, op de herfst aangepaste ,

ontspannende etherische olie
- Verfrissende verneveling gelaat met een

plantenextract
- Serum met o.a. viooltjes, zwarte bes en avocado wat de natuurlijke kleur in uw huid

herstelt
- Make up met de nieuwe herfstkleuren en persoonlijke tips

Duur behandeling een uur. Kosten € 60,--
Uw vertrouwde behandeling kan op uw verzoek worden aangepast met onderdelen van deze Herfstbehandeling
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Een “natuurlijke” behandeling tegen VOETSCHIMMEL .
Voetschimmel is een huidaandoening, die erg besmettelijk is. Schimmels komen overal voor in
de huid, nagels en haren van mensen en dieren. Pas als de schimmel de huid binnendringt heb je
een infectie. Het wordt soms ook zwemmerseczeem genoemd.

Meestal beschermt de huid tegen infecties maar onder invloed van
bijv.

· een geïrriteerde huid,
· te vochtige huid tussen de tenen of
· teveel met zeep wassen

kan de bescherming van de huid verminderen.

Is Voetschimmel besmettelijk ?
Ja, voetschimmel is besmettelijk en is meestal afkomstig van iemand in uw omgeving die een
schimmelinfectie heeft. Maar in vochtige warmte ruimtes (zwembaden, douche/sportruimtes)
loop je ook veel kans op besmetting . Daar hier veel huidschilfers achterblijven en gunstige
omstandigheden hebben om zich te ontwikkelen.
Verschijnselen: Er ontstaan meestal grijs/witte schilfers op de huid en soms
ook kloofjes . In de schilfers tussen de tenen kan zich door de vochtige
warmte daar, de aandoening uitbreiden tot een melkachtige verkleuring die
erg pijnlijk kan worden.
Er is nu een voetgel speciaal samengesteld om de voetschimmel te
behandelen met o.a. Jojoba olie en tea tree.

- Jojoba olie herstelt een droge gevoelige huid
- Tea tree olie is een etherische olie die al eeuwen door Aboriginals in

Australië gebruikt werd bij infecties. Deze tea tree olie is naast zeer
huidvriendelijk , een van de meest effectieve methodes om schimmels,
virussen te doden.

Wenkbrauwen
Wenkbrauwen je hebt ze in verschillende soorten en maten. Van
dik tot heel dun. Door de jaren heen is het modebeeld van de
wenkbrauw heel erg veranderd.

Er een nieuwe trend op komst “de wilde wenkbrauw”.
Geen strak geplukte wenkbrauw maar een wat warrige volle
wenkbrauw.
Om de wenkbrauw een wat vollere look te geven kan je gebruik
maken van een wenkbrauw poeder en een wenkbrauwpotloodje.

· Met het potloodje teken je aan de onderrand van de wenkbrauw een lijn met de vorm van
de wenkbrauw mee;

· Vanaf deze lijn teken je kleine streepjes in de wenkbrauw tussen de haartjes;

· Daarna teken je aan de bovenzijde van de wenkbrauw ook een lijn;
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· Borstel daarna de haartjes met de haargroei mee omhoog zodat de getekende haartjes
zich vermengen met de wenkbrauwhaartjes;

· Wil je wel een vollere wenkbrauw maar een natuurlijke look, ga dan
voor een wenkbrauwpoeder;

· Borstel je haartjes omhoog en gebruik dan een poeder over de
wenkbrauwhaartjes.

Om de voorkant toch wat wilder te laten lijken kun je het in begin van de
wenkbrauw wat lijntjes tekenen met een wenkbrauwpotlood. Teken ze tot net
boven de haartjes van de wenkbrauw en borstel ze daarna samen uit.
Een gemakkelijke wenkbrauwpoeder is BrowExtender. Het geeft een mooie
volle wenkbrauw, het brengt met de juist gekozen kleur kleine haartjes aan
tussen de eigen haartjes. Is gemakkelijk aan te brengen, dekt grijze haren, is
waterproof.

Bent u het ook zo beu om maar te moeten blijven smeren?
Waarom blijft mijn huid zo droog?
Veel huidverzorgingsproducten hebben als basis een minerale olie (ook wel paraffine liquidum

genoemd). Deze minerale olie wordt gewonnen uit
aardolie. Een eigenschap van minerale oliën is dat het de
huid geheel afsluit. De huid droogt uit, wordt gevoelig,
en kan allergisch reageren met bultjes en roodheid.

Herkent U dit als U lipbalsem of handcrème gebruikt?
De lippenbalsem en de handcrème van SPA, hebben als
basis bijenwas. Bijenwas sluit de huid niet af en
realiseert samen met de etherische oliën een
huidverbetering. De huid voelt na het gebruik van deze
producten zacht aan, en is niet meer droog.
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