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Nieuwsbrief januari en februari 2018 

 

 

Het is alweer even 2018, toch wens ik u nog een heel goed jaar. Een mooi, gelukkig, gezond 

en stralend jaar met uiteraard veel ontspanning, verzorging en genietmomenten. 

 

Daarvoor bent u bij Salon-Merel aan het goede adres. Ook dit jaar wordt een jaar waarin ik u 

ga verrassen en verwennen met ontspannende en huidverbeterende behandelingen. 

 

 

Laat je ogen stralen 

Om meteen iets leuks te noemen, de behandeling van de maanden januari en februari staat in 

het teken van de ogen. Tijdens deze behandeling geniet u van een oogmasker. Dit masker 

bevat de plantaardige extracten van ogentroost, calendula en hamamelis, die zorgen voor een 

betere doorbloeding, een herstel van de vochtbalans en een versteviging van de verslapte 

huid. Vermoeide ogen ontspannen en rimpels en kraaienpootjes nemen af.  

 

Passend bij het masker heb ik een oogcontourcrème voor thuis gebruik. Het werkt verzachtend 

en geeft een betere doorbloeding. De stofwisseling in de cellen wordt geactiveerd en rimpel-

vorming wordt tegengegaan. Ook wallen onder de ogen worden minder.  

 

 

Nieuwe producten 

Naast het oogcontourserum kunt u ook een crème verkrijgen voor de decolleté. “Decolleté 

rejuvenating cream” 
Deze zachte crème-gel is voor de verzorgende behandeling van de gevoelige hals- en 

decolletéhuid. Bijzondere actieve werkstoffen verhogen de elasticiteit en stevigheid van de 

huid, werkt sterk hydraterend en verbetert in aanzienlijke mate de huidstructuur. Vitamine E 

gaat als sterke anti-oxidant huidveroudering tegen. Bij dagelijks gebruik wordt de huid  

zichtbaar jonger en stralender en het effect is langdurig.  

 

Ook iets nieuws en erg lekker voor thuis, zijn de maskers die ik verkoop. Verschillende mas-

kers horende bij de verschillende huidtypes en behoeften van de huid. U kunt denken aan o.a. 

 
 Collageen masker; voor de verslapte huid 

Dit anti-aging crèmemasker is als hydraterend masker ideaal voor de vochtarme tot 

droge huid. Het masker herstelt de vochtbalans waardoor de huid voller wordt en rim-

pels vervagen, daarbij ondersteund door de gunstige werking van avocado-olie en ma-

cadamia olie. De vele vitaminen, anti-oxidanten en plantaardige vetstoffen in dit mas-

ker voeden en beschermen de huid. Remmen tevens het verouderingsproces. 
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 Moisturizing mask; voor de vochtarme huid  

Dit is een effectief hydraterend masker voor toepassing bij een vochtarme tot droge 

huid. Bevat naast een sterke moisturizer eveneens Aloë vera, bekend om zijn 

hydraterende, verzachtende en opbouwende eigenschappen. Fucogel, gemaakt uit maïs 

en soja, werkt hydraterend en anti-allergisch en geeft een zijdenzacht gevoel. 

 

 Sensitive skin mask; kalmerend en ontstekingsremmend, geeft een betere 

huiddoorbloeding en verbetert de huidstructuur. Ideaal voor de onrustige en onzuivere 

huid.  

 

Wijziging behandelingen 

Er vinden een paar kleine wijzigingen plaats in mijn behandelingen. Om te beginnen heb ik een 

kleine prijsverhoging toegepast op mijn gezichtsbehandelingen, een verhoging van 5%. Voor 

de nieuwe prijzen verwijs ik u graag naar mijn website http://www.salon-merel.nl/behandelin-

gen/gezichtsbehandlingen/. Daarnaast is het mogelijk om een massage van 15 minuten van 

nek, schouders, bovenarmen en decolleté te kiezen als uitbreiding op een gezichtsbehandeling. 

Deze uitbreiding van 15 minuten kost €10,-.  

 
 

Snelle en effectieve behandeling; Chemische peeling 

Kan uw huid wel een hele goede oppepper gebruiken na alle feestdagen, kou en wind die er 

zijn? Dan kunt u kiezen voor een korte, zeer effectieve behandeling, een chemische peeling.  

Deze behandeling bestaat uit: 

Milde & zorgvuldige reiniging 

Zorgvuldige dieptereiniging 

Super Peeling om de huid eens goed wakker te schudden 

Voedende serum en crème. 

Deze behandeling duurt ongeveer 30 minuten en kost €39,50. 

Wilt u deze als uitgebreide behandeling, dit houdt in met masker en massage? Dat kan ook. De 

behandeling duurt dan ongeveer 60 minuten en kost €75,00. 

                                                                 

Ik kijk uit naar dit jaar, om er samen met u een mooi jaar van te maken in de Salon.  

Tot ziens in Salon-Merel. 
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