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peeling
huidtherapie
acnebehandeling
vergoeding
werkstoffen

Tijdens onze open dag willen we u graag informeren over de mogelijkheden op het gebied van huidverbetering. Velen van ons krijgen zo nu en dan te maken met huidproblemen. Dit kan erg hinderlijk
zijn en zelfs ons sociale leven beïnvloeden.
Enkele voorbeelden zijn:
Acne, roodheid, hyperpigmentatie, droge of geirriteerde huid, verouderde of verslapte huid.

Gelukkig kunnen we ontzettend veel doen om de huid weer stralend en gezond te krijgen.
In onze salon bieden wij een compleet programma om deze ongemakken samen met u aan te pakken. Tijdens de opendagen hebben we een leuk programma voor u samengesteld:
1. Digitale huidanalyse
Tijdens deze 2 dagen is er iemand van Dermaestetics aanwezig voor het maken van een digitale
huidanalyse. De huidanalyse wordt samen met u besproken.
2. Diepte reiniging, diagnose en advies.
Vervolgens wordt u verwacht in de schoonheiddsalon voor het reinigen van de huid. De huidanalyse wordt omgezet in een mogelijk behandelplan en onze schoonheidsspecialistes zullen u voorzien van informatie en tips over uw ideale huidverzorging.
3. Bezoek aan de visagiste
Onze visagiste geeft u een mini workshop. Ze demonstreert de mogelijkheden van make-up en
natuurlijk kunt u er zelf ook mee aan de slag. Onze make-up is speciaal geschikt voor de gevoelige huid.
4. Voedingsadvies
Als de ontgiftingsorganen zoals de lever en nieren het te zwaar krijgen, dan kan het lichaam
ervoor kiezen om de gifstoffen via de huid te lozen, wat zichtbaar wordt in de vorm van roodheid,
pukkels en meer. Cindy Godfriedt verteld welke invloed voeding heeft op uw huid en geeft u tips
mee voor thuis.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE
Voor meer informatie of een vrijblijvend intake-gesprek kunt u contact met ons opnemen via onderstaand adres:

[ de beauty company[

Vissereiland 216

1621 AA Hoorn

T 0229 247 406 info@kapperij.nl
kapperij.nl debeautycompany.nl

