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Gedurende de winter een mooie egale teint.
Handige make up tips en tricks, zodat de teint van de huid de gehele dag mooi blijft !!!!!
DE BASIS:
Base de Maquillage:
-

Een onmisbaar product om de huid voor te bereiden op make up
Zorgt dat het vochtgehalte in de
huid optimaal is
EGALISEERT direct de huid.
Zorgt ervoor dat make up de hele
dag blijft zitten

BB-crème
-

een foundation die egaliseert,
verfijnt de lijntjes,
kan als een getinte dagcrème
gebruikt worden
herstelt het vochtgehalte en
verzorgt de huid met biologische Jojoba olie

Fond de Teint:
-

Zorgt voor comfort, urenlang draagbaarheid, en een fluweelzachte huidtextuur
zorgt dat je op een snelle manier een egale en een lichte teint hebt
zorgt voor een poederachtige finish.

Tip:
-

breng de foundation met een speciaal make up sponsje aan, zuinig in gebruik en
eenvoudig, snel en gelijkmatig op te brengen!!!
Neem oorlelletjes ook mee, werk tot in de haargrens voorhoofd, slapen en oorschelp
Werk met het restje op sponsje vanaf de kaaklijn tot ver in de hals om een abrupte
overgang te vermijden

Camouflage crème:
Breng de camouflage crème over de foundation aan
-

om verkleuringen, donkere kringen en wallen te camoufleren
een direct resultaat om oneffenheden minder op te laten vallen

Losse poeder:
-

fixeert de fond de teint, matteert en egaliseert
opgebracht met poederdons voor een mooie en natuurlijke uitstraling

Teint de soleil:
-

geeft een licht schitterend en stralende finish
matteert en egaliseert de huid en laat de vermoeide huid stralen

Blush
-

geeft het gelaat vorm en een gezonde uitstraling
voor een mooie teint op de wangen
werk de blush vanuit het midden van de wang tot aan de slapen uit.

Lelijke vlekjes, plekjes, pigment verkleuringen in het gelaat?
Elisabeth’s beauty center biedt u een specialistische behandeling, om deze te verwijderen.
Met diathermie (warmte) wordt het bovenste deel (als een dun vliesje) van de opperhuid
verwijderd. Deze behandeling is goed te verdragen en U voelt nauwelijks pijn. Na de
behandeling bestaat er een soort schaafwond, waarop zich na korte tijd een korstje vormt. Dit
valt er na ongeveer een week af en er ontstaat een roze nieuwe huid.
Belangrijk:
De huid mag niet zongebruind zijn. U krijgt een uitgebreid intake gesprek voor de behandeling
om na te gaan of de behandeling voor uw huid geschikt is.
Advies: eigenlijk voor iedereen, maar zeker op de behandelde huiddelen: een sunblock van
SPA, te gebruiken van februari tot en met oktober! Om nieuwe pigmentvlekken te voorkomen.
Wat zijn pigmentvlekjes, ouderdomsvlekjes, moedervlekken, ouderdomswratten?
Pigmentvlekjes:
Wat zijn het: de opperhuid (bovenste deel van de huid) bevat o.a. pigmentcellen die de stof
melanine bevatten. Bij overproductie van de melanine ontstaan ophopingen van deze kleurstof,
Deze verplaatsen zich naar de oppervlakte
en worden dan zichtbaar als vlekjes.
Noodzakelijk: de pigmentcellen
beschermen ons tegen UV straling en
huidkanker! Dus.. hoe meer pigment des
te betere bescherming van de huid.
Oorzaak vlekjes:
-

Te lange periodes, zonder
bescherming, verblijven in de zon
Hormonale invloeden
Bepaalde medische afwijkingen en
bepaalde medicijn invloeden (antibiotica, hartmedicatie)
Ontsteking/ beschadiging van de huid bijv. bij acne, eczeem…..

Ouderdomsvlekjes:
Wat zijn het: Dit zijn pigmentcellen die zijn beschadigd door UV straling!! De cellen vergroten
zich, krijgen een korrelige vorm en zetten zich af in de bovenste laag van de huid.
Moedervlekken:
Wat zijn GOEDAARDIGE TUMOREN? Hett is een nestvormige verzameling van
pigmentcellen ook wel melanocyten genoemd.
Kenmerk: duidelijk afgegrensde contouren en/of in een gevlekt patroon.
Belangrijk om veranderingen van de moedervlek te controleren en dan eventueel bij huisarts
laten controleren.
Ouderdomswratten
Wat zijn het:
Ze kunnen verschillende vormen, kleuren en structuren hebben. Over het algemeen zijn het
scherp begrensde ronde of ovale goedaardige ! wratachtige plekken. De kleur varieert van
huidskleur, lichtbruin, donkerbruin, grijs of zwart. Ook kunnen meerdere kleuren voorkomen in
dezelfde wrat. Het oppervlak kan ruw en gelobd zijn en ook zo aanvoelen. Soms kunnen er ook
kleine scheurtjes, kloofjes of witte/gele puntjes op het oppervlak zichtbaar zijn.
Ouderdomswratten liggen op de huid en kunnen vettig ogen. Maar ze hoeven niet altijd
verheven te zijn. In sommige gevallen zijn ze vlak en lijken ze op een ruwe moedervlek.
Wanneer ontstaan ouderdomswratten?
Zoals de naam al zegt, is er een relatie tussen het ontstaan van ouderdomswratten en leeftijd. Al
hoewel je ze ook op jonge leeftijd kan krijgen. Vaak ontstaan ouderdomswratten na het 40ste
levensjaar. Deze wratten zijn genetisch bepaald.
Waar ontstaan ze?
Ouderdomswratten ontstaan voornamelijk op de romp, nek, armen en benen.
Wat is de oorzaak?
Ouderdomswratten ontstaan door een snelle vermenigvuldiging van de cellen in de opperhuid.
De precieze oorzaak is nog niet duidelijk. Erfelijkheid en leeftijd spelen een grote rol. Ook lijkt
het dat ouderdomswratten vaker voorkomen bij mensen die langdurig zijn blootgesteld aan UVstraling.
Is een ouderdomswrat kwaadaardig?
Een ouderdomswrat is niet kwaadaardig. Het is niet noodzakelijk om ze te behandelen. Maar als
ze erg in de weg zitten of jeuken zijn er wel behandelingen mogelijk.

look good feel better
Iedereen kent wel iemand in haar omgeving met kanker. Je vraagt je af of je een positieve
schakel kunt zijn in het ziekteproces. Als schoonheidsspecialiste doe ik mee met het initiatief
van de stichting look good feel better. Tijdens een heerlijke
verwenbehandeling ben je even geen patiënt en niet met
ziek zijn bezig maar wel jezelf beter voelen. Kijk hoe U
zich kunt aanmelden voor dit cadeautje op
https://www.geefeenglimlachcadeau.nl/
Je zou willen dat ze die ziekte even zouden kunnen
vergeten en genieten van fijne dingen in het leven.
Als schoonheidsspecialiste heb ik me bekwaamd in de
huidverzorging van mensen met kanker en doe ik graag mee met het initiatief van de Stichting
Look Good Feel Better.
Tijdens een heerlijke verwenbehandeling ben je even geen patiënt, niet bezig met je ziekte maar
aan het genieten.
Kent u iemand in uw omgeving met kanker?
Klik hier en kijk hoe U zich vanaf nu voor dit cadeautje kunt aanmelden.

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.

Voordeel; tot 1 april 10% korting op de handcrème en de lipbalsem.

