Nieuwsbrief herfst 2019
Via deze nieuwsbrief wil ik u op de hoogte brengen van de nieuwe ontwikkelingen binnen de
praktijk.
Ik wil jullie graag voorstellen aan mijn nieuwe collega Lonneke Aukes, met Lonneke heb ik al
eerder samen gewerkt en ben heel blij dat ze mij komt versterken.
Lonneke heeft 20 jaar ervaring in huidverbetering en elektrische ontharen.
Ook zal zij pedicurebehandelingen gaan geven. Lonneke gaat op de maandag en 1x in de maand op
zaterdag werken. Vanaf 14 oktober gaat ze aan de slag.
De zomer is weer voorbij en is de tijd weer gekomen om de huid intensiever te behandelen.
Dit kan door de resurfacing behandelingen van pHformula (vernieuwen en de huid verbeteren van
binnenuit), door de microneedeling (dit is een behandelmethode waarbij met behulp van een
speciale naaldtechniek microscopisch kleine gaatjes in de huid worden gemaakt. Op deze manier
wordt de huid uitgedaagd om zich te herstellen en begint er een natuurlijk herstelproces)te
combineren met de diamond microdermabrasie (verwijdert uw dode huidcellen met behulp van
steriele diamanten opzetstukjes, en stimuleert de onderliggende huidlagen tot een betere
doorbloeding en aanmaak van collageen).
Lonneke heeft altijd mooie resultaten geboekt met het merk Dr Schrammek en wilde daar graag
weer mee aan de slag. Op maandag 30 september zullen wij samen naar Ieper (Belgie) gaan om
daar de training te volgen om vervolgens mee aan de slag te kunnen.
Dr Schrammek: meer dan 60 jaar geleden heeft Christine Schrammek de fundamenten gelegd van
de originele GREENPEEL kruidenbehandeling die mensen met diverse huidproblemen helpt om
een mooiere en zuivere huid te krijgen. De basis is een mengeling van acht geselecteerde kruiden,
die enzymen,mineralen en vitaminen bevatten, die in de huid worden gemasseerd. Er zijn drie
dermatologisch ontwikkelde behandelingsmethoden om succesvol huidproblemen op te lossen:
De green peel Classic vernieuwt de huid in 5 dagen. Voor ouder wordende huidtypes,
huidbeschadiging door de zon of acne.
De Green Peel Energy geeft de huid weer een boost geeft, activeert de bloedcirculatie en de
stofwisseling met een natuurlijke huidverbetering.
De Green Peel fresh werkt voor een frisse uitstraling, bij elasticiteitsverlies en werkt pre ageing
Voor meer informatie kunt u binnenkort kijken op www.skincare-mariskasplinter.nl
Tot snel.
Vriendelijke groet,
Mariska

