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Blij u weer te zien!
Lieve mensen,
Half mei 2020 kwam het goede nieuws:
Eindelijk mocht ik de salondeuren weer openen en kon ik U weer een heerlijke ontspannende en
verzorgende huidbehandeling gaan geven. Wat ben ik blij dat ik U alweer terug heb mogen zien.
Hopen dat we nu een mooie zomer tegemoet gaan en voorlopig even geen nare
gezondheidssituaties meemaken.

Overlast van de processierups:
De eikenprocessierups is de larve van de processievlinder. De insecten overwinteren in eivorm
op de boomstam en worden in het voorjaar actief. Het gezondheidsprobleem zijn de brandharen
van de rups die klachten kunnen geven. De minuscule haartjes hebben een pijlvorm en zijn
voorzien van weerhaken. Bij contact zetten ze zich gemakkelijk in huid en slijmvliezen vast en
zijn vanaf dat moment een gevaar voor mens en dier. De brandharen veroorzaken o.a. het
ontstaan van histamine wat ook de overlast geeft voor de huid en slijmvliezen. Als men gaat
krabben en wrijven dringen de brandhaartjes nog dieper in de huid! Ook voor huisdieren zijn de
brandharen gevaarlijk. Bij ernstige symptomen wordt geadviseerd een arts te raadplegen.

100% natuurlijke aanpak!
Van belang is dat men niet gaat wrijven of krabben.
Dat maakt de problemen alleen maar erger. Spoel de
huid en ogen goed met lauw water. Een advies is het
strippen van de huid met plakband. Mocht men eerst
de symptomen op een natuurlijke en effectieve !
wijze willen behandelen zijn verkoelende producten
geschikt zoals Aloë Vera gel. Aloë Vera is een
heilzame plant en staat bekend om zijn
geneeskrachtige werking en geeft een snel herstel
van de huid. De Aloë Vera gel van “SPA” is net als

alle producten van SPA afkomstig van een vooraf bepaalde kwaliteit grondsoort,
klimaatomstandigheden, biologisch verbouwd en geoogst volgens strenge kwaliteitseisen. Van
de aloë vera plant gebruikt met alleen de kern van het blad. Het product wordt niet verdund en er
worden geen conserveermiddelen gebruikt!! Hierdoor verkrijgt men een product met zeer
geconcentreerde en intensief werkende ingrediënten. Andere merken bevatten gemiddeld 10 %
werkzame ingrediënten de aloë vera gel van SPA 97 %!!! Voor een extra koelend effect is het
aan te raden de Aloë Vera gel in de koelkast te bewaren en een aantal keren per dag op te
brengen.



Aanbieding:
In handige aluminium pompverpakking 50 ml. NU VAN € 22,- VOOR €18,- (geldig tot en met
september 2020)
Ook Calendula zalf zal het herstellende vermogen van de huid langdurig ondersteunen.

 Cellulite: (ofwel “sinaasappelhuid”).
Cellulite is een vrouwenkwaal, dit komt door de opbouw van de diepste huidlagen en de
hormoonhuishouding. Ook slanke (jonge) vrouwen kunnen dit hebben. Van alle vrouwen heeft
80 % aanleg. Verschijnselen: (soms
pijnlijke) knobbelige structuren in de huid
met mogelijk verslapt bindweefsel omgeven.
Wat kan kunnen producten van SPA
betekenen voor mijn cellulite: de etherische
oliën dringen door ALLE huidlagen en
komen dus waar de cellulite zich gevormd
heeft , in de vetcellen van het onderhuid
bindweefsel. Ze stimuleren tevens de
bloedsomloop. Cosmetische cellulite
merken of producten die niet dezelfde
kwaliteit etherische oliën bevatten kunnen niet zo diep in de weefsels werkzaam zijn.

De behandeling:
U kunt kiezen uit twee mogelijkheden.
Een: de uitgebreide aanpak: met optimale kans op herstel: dagelijks voor het douchen of baden
brengt U 18 “Kuurolie” druppels (= 100 % etherische olie) aan op het te behandelen gebied , op
een vochtige huid, die masseert U licht in.
Daarna geeft U de huid tijdens het douchen of in bad een goede doorbloeding met een “Loofah,
scrub” handschoen. Na het douchen op een vochtige huid een anticellulite olie inmasseren.
Twee: tijdens douchen/baden masseren van de huid met de Loofah scrub handschoen masseert
U dagelijks met een anti-cellulite massage olie, het te behandelen gebied.
De beide anti cellulite oliën zijn gemengd op oorzaak en locatie, bij de uitgebreide aanpak heeft
U extra een olie met 100 % werkzame etherische oliën en de combinatie van de bad- en massage
olie geeft een fantastisch huidherstel.
Ieder deel van het lichaam heeft een anti cellulite massage en kuur olie “ op maat” nodig die
speciaal voor U wordt gemengd. Deze menging is afhankelijk van bijv. het gebied waar de
cellulite aanwezig is, maar is ook afhankelijk van levenswijze en leeftijd. De behandeling
activeert de bloedsomloop waardoor aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen
wordt verbeterd en vetcellen zich kunnen herstellen Tevens vindt herstel van de steunfunctie van
het bindweefsel plaats.
Echter voor een optimaal resultaat behoren (gezonde) voeding, eventueel ontslakken en
beweging ook aandacht te krijgen.
Uitgebreide uitleg hierover en over oorzaken, het cellulite proces, verdeling van te behandelen
lichaamsdelen en hun specifieke aanpak vindt U op mijn website. Graag geef ik in een
persoonlijk advies de mogelijkheden voor uw huidprobleem.

Aanbieding:
Loofah scrub handschoen t.w.v. € 12,50 gratis bij aanschaf van cellulite massage olie (€ 42,50).



Zon, Huidkanker & Rimpels
Huidartsen waarschuwen dat het aantal patiënten
met huidkanker schrikbarend toeneemt. In 2017
waren er 55.000 patiënten met huidkanker. In 2019
volgens Nederlandse Kanker registratie 118.00
patiënten!!! 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;

· De Spa anti zonnebrandcrèmes bevatten Etherische olie die U
daarnaast 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 SPA SUNBLOCK geeft de ultieme bescherming tegen
(uitbreiding) pigmentvlekken;

· Voorkomen van ernstige vormen van zonneallergie;
· Bevat geen microplastics.

Aanbieding:
10 % korting op alle zonnebrand producten van 1/6 tot en met 1/9/2020

Bronnen:
· https://www.chi.nl/blog/eikenprocessierups/
· Handboek Societe Provencale d’Aromatherapie / Cellulite
· Afbeeldingen: eigen productie en https://pixabay.com


