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                                                     Nieuwsbrief voorjaari 2018 

 
Het voorjaar doet haar best, al heeft ze het nog een beetje lastig, toch fluiten de vogeltjes vrolijk, bloeien 
de bloemetjes, zijn de dagen langer en laat de zon zich af en toe zien. We kunnen naar buiten en dat 

doet de mens goed. Althans, mij maakt het vrolijk en geeft veel nieuwe energie wat ik nu gebruik voor 
het schrijven van deze nieuwsbrief. Ik wens u veel leesplezier en hoop u gauw te mogen verwelkomen! 
  
 

Nieuwe openingsdagen  
Vanaf 1 april is Salon-Merel geopend op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Dinsdag 9:30 – 17:00  

Woensdag 9:30 – 17:00 en 19:00 – 22:00 
Donderdag 9:30 – 17:00. 
 
Voorjaarsbehandeling; Peeling en Collageen Ampul 
Laat u verrassen en verwennen tijdens de behandeling van het voorjaar. Uw huid krijgt een goede boost, 
wordt goed gereinigd en zal ook deze maanden niets te kort komen aan hydratatie, verzorging en ont-

spanning. Uw huid wordt extra in de diepte gereinigd en aan het werk gezet m.b.v. een chemische pee-
ling en een Collageen Ampul zorgt voor verzorging. En dit alles voor de prijs van de maandbehandeling. 
I.p.v. €75,00 betaalt u €52,50. Als dat geen leuke voorjaarsverwennerij is. En o ja, u krijgt ook een 
kleine paastraktatie. Voor uitgebreide informatie over de chemische peeling verwijs ik u graag naar 
http://www.salon-merel.nl/chemische-peelings/ 
 

Extra lange massage  
Vanaf heden is het mogelijk om 15 minuten bij te boeken voor een nek-, schouder- en decolletémassage. 
Deze massage kost €10,-. Ook hiervan genieten na een gezichtsbehandeling? Geef dit aan bij het maken 

van de afspraak. Een fijne en rustgevende massage voor nóg meer ontspanning. 

                                                         

Moederdag  
Zondag 13 mei is het Moederdag. Nou moet ik eerlijk zeggen dat wij deze dag nóóit zomaar voorbij heb-

ben laten gaan, al was het maar een ontbijtje op bed. En ik moet ook toegeven, dat ik nog meer respect 

heb voor moeders sinds ik zelf moeder ben. Want het moederschap is fantastisch maar ook best pittig. 

Ook realiseer ik dat de kwetsbaarheid van een moeder enorm is. We gaan er daarnaast van uit dat ‘moe-

der thuis is’. ‘O, ik vraag m’n moeder wel even’. ‘Ooooo mammmm, wil je even dit doen voor me’… En 

‘moeders doet het wel’. Een moeder biedt troost, genegenheid, geeft liefde en warmte. Wat is er mooier 

dan haar iets te geven waar ze een moment voor zichzelf heeft, waar ze niet hoeft na te denken en alleen 

maar mag ontspannen en genieten? NIETS! Dus het kan heel makkelijk, geef je moeder dát moment. 

Boek een behandeling of geef een verwenbon zodat ze zelf een behandeling kan boeken.  
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