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Nieuwsbrief najaar 2019 

 
De herfst heeft ons land bereikt. De temperaturen zijn gedaald, er is meer wind en regen. Gelukkig wel af 
en toe een gezellig najaarszonnetje. Een tijd van het jaar waarin we het thuis gezellig en warm maken. 

En ook in Salon-Merel is het gezellig en warm. De behandeling van de maand oktober bestaat uit een 
heerlijk hydraterend masker met daarover heen een schuimlaagje welke zorgt dat de ingrediënten nóg 

dieper in de huid komen.  

 
   
De behandeling van de maanden november en de-
cember heeft een GOUDEN masker.  
Een gouden masker dat een onmiddellijk, duidelijk 

zichtbaar effect geeft van het verbeteren van de con-
ditie van de huid. Het verstevigt en regenereert de 
huid. Vermindert effectief de symptomen van ver-
moeidheid en stress, verbetert de kleur en verlengt 
de duurzaamheid van make-up. 

De prijs van de maandbehandeling is €52,50, exclusief 
harsen en/of verven in het gelaat à €5,- per zone. 
 

 
 

 
Een Gouden weetje: 
Goud is één van de minst voorkomende elementen in de natuur, de he-
lende en verzorgende eigenschappen ervan zijn al honderden jaren bekend. 
De specialisten van Farmona hebben besloten om de werking van  
colloïdaal goud met retinol te combineren en ontwikkelden een luxe ge-
zichtslijn met heerlijke producten welke verstevigend zijn voor gezicht, hals 

en decolleté. Dankzij de zorgvuldig geselecteerde actieve ingrediënten ziet 
de huid er jonger uit, vol met licht en energie. Verkrijgbaar voor thuisge-

bruik zijn o.a. een dag- en nachtcrème, oogcontourencrème en capsules met een aangename, zijdeach-
tige consistentie die zich heel gemakkelijk op de huid verspreidt. Deze lijn is voor elk type volwassen huid 
(50+), huid met zichtbare tekenen van veroudering, ouderdoms pigmentatie en die versteviging vereist. 
 

 

 

 
Sweet Secret 
Voelt u huid droog aan? Met deze heerlijke bodyscrub, douchgel en bodybutter van 
‘Sweet Secret’ hoeft dat niet meer. De lijn heeft 3 geuren, sinaasappel & kaneel, va-
nille met saffraan & kardamon en chocolade met limoen & frambozen. Per stuk 
€6,95 voor 200ml. Ook leuk om als cadeautje te geven! Ervaar de weldaad van de 
geuren van Sweet Secret. 

                                 
 

Tot ziens in Salon-Merel 
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