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                                              Nieuwsbrief zomer 2020 

 
Een mindere goede periode   
Lieve trouwe klanten van Salon-Merel, 

Mijn vorige nieuwsbrief opende ik met “een goede start van het jaar”. Die goede start duurde niet zo 
lang. Corona heeft onze wereld, de hele wereld op haar kop gezet. Wat een heftige periode voor iedereen 

en ook zo onvoorspelbaar. Machteloos staan we er in en onzekerheid speelt een rol.  

Ook voor mij is het afwachten wanneer ik de deuren van mijn salon weer mag openen. Ik baal dat ik nie-
mand lekker in de watten kan leggen en mijn passie kan uitoefenen. Ik heb alle begrip en respect voor de 
maatregelen omdat ook voor mij gezondheid op de 1e plek staat. Ik wacht het geduldig af. Tot die tijd 

bied ik naast de reeds bekende producten voor thuisgebruik, nieuwe producten voor thuisgebruik. En ook 
een thuisbehandeling. In deze nieuwsbrief heb ik alles met veel liefde en plezier onder elkaar gezet.  

Voor alle bestellingen geldt dat het mogelijk is dat het rechtstreeks naar je huisadres wordt gestuurd.  
Kosten hiervoor bedragen € 3,50 per bestelling. 

Hydra Quest vocht booster thuisbehandeling 

In deze moeilijke tijd is het helaas niet mogelijk om te genieten van een gezichtsbehandeling en te 

ontspannen tijdens de massage van gezicht, nek, hals en armen in de salon. Wel is het mogelijk om de 

huid dagelijks zelf goed te verzorgen en een heerlijke vochtbooster te geven zodat deze toch fris en 

gereinigd blijft.  
De Hydra Quest vocht booster thuis set bestaat uit: 

1x Skin Crystal Care wasgel 

1x Skin Crystal Care lotion 

1x Pure icon diepte reinigings masker 

2x Hydra Quest Ampullen ( afsluitbaar en per ampul voor 4 à 

5 behandeling) 

1x Hydra Quest firming & hydrating mask 

1x Hydra Quest Hydraterende 24 uurs crème 

1x Stappenplan voor het beste resultaat. 

Geniet de komende weken van een frisse en schone huid. 
Gebruik dagelijks de producten volgens het stappenplan en 
wekelijks een lekker masker en laat de huid extra stralen! 

Wil je deze set bestellen, laat mij dit weten en ik geef je te-
lefonisch nog wat uitleg en verdere informatie. 

De set kost € 75,- en wordt GRATIS direct bij jou geleverd.  

http://www.salon-merel.nl/
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Thuisverzorging  
Hieronder een greep uit de producten die je door deze tijd heen wat verzorging en verwennerij geven.  
 

 
Sweet Secret douche- en badproducten met sinaasappelgeur 
Ik zelf ervaar ‘geur’ als iets wat nare dingen op bepaalde momenten enigszins even ‘ver-
zacht’. Een warm bad of een lekkere douche waar we onszelf scrubben. De huid verzach-

ten en genieten van de intense frisse geur van sinaasappel. Een douchegel die een heerlijk 
olieachtig laagje op de huid achterlaat en een bodybutter die de huid nóg meer verzacht.  
Prijs:€ 8,50 per stuk. Inhoud is 200ml. 

 
Hydraterende en beschermende gezichtscrème met SPF 50 

De Ideal Protect is voor elk huidtype, óók voor de overgevoelige huid. Het zorgt voor een opti-
male bescherming van gezicht, nek en decolleté, kalmeert en kan zelfs aangebracht worden over 

een andere crème of serum indien gewenst. Dit hoeft niet, zo goed doet hij zijn werk. De crème 
laat geen witte waas achter en zorgt voor een optimale hydratatie. De pompflacon is licht in ge-
wicht en makkelijk mee te nemen. Ideale crème met spf 50 voor zomerse dagen!  
Prijs: €26,50. Inhoud 50ml. 
 
 

 
Een sublieme verzorgende, hydraterende en gekleurde dagcrème 
De elegante CC crème is bij het opbrengen wit van kleur. De ingebrachte pigmenten worden bij 
het opbrengen actief en passen zich aan de huid aan. Deze crème zorgt voor een subtiele, 
egale en gezonde look. Prachtig product en geschikt voor elke huid; huid met pigmentvlekken, 
jeugdige huid met oneffenheden, bleke huid, noem maar op. Geen dikke make-up laag, geen 
'net-niet-passende-kleur' of porie-sluitende substantie. 

Prijs: € 19,95. Inhoud 30ml.  
 

 
 
 
Handbalm 
De handbalm met Panthenol verzorgt de handen en beschermt deze. Door het vele wassen zijn onze 

handen en nagelriemen droog. Door ze regelmatig in te smeren voeden en verzachten we de droge 
handen. De handbalm trekt snel in en voelt niet vettig aan. Ook ideaal om naast je bed te zetten. 
Prijs: €19,95. Inhoud 200ml 

http://www.salon-merel.nl/
https://www.facebook.com/hashtag/ideal?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcjX-NB2Vi2gXtg3qPk9UwaVrc8HNYm9Cil63P_ioN0ScC3C9D0z3l3BoAvgWYHo35LbNkHJrvEJGzSivpRT_pPkS1i7y4Dq1janJF6J5G_wEJ0uoxe5V2mzta05Wx_feKGcr8Ldk-gpGRyucxUxWjrQbkmehBZnVJiy9J5miwMwZIX6mxZqFUZedKHUHFNrsWQFQiAdv--5YBtkOMJBixLq9YFN2GGn5wMI5XWyvpJFrFRE_z7a1goBuMrjGsMR7TKlNJjekc8RMKzZ2uRGagpvQgag&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/protect?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcjX-NB2Vi2gXtg3qPk9UwaVrc8HNYm9Cil63P_ioN0ScC3C9D0z3l3BoAvgWYHo35LbNkHJrvEJGzSivpRT_pPkS1i7y4Dq1janJF6J5G_wEJ0uoxe5V2mzta05Wx_feKGcr8Ldk-gpGRyucxUxWjrQbkmehBZnVJiy9J5miwMwZIX6mxZqFUZedKHUHFNrsWQFQiAdv--5YBtkOMJBixLq9YFN2GGn5wMI5XWyvpJFrFRE_z7a1goBuMrjGsMR7TKlNJjekc8RMKzZ2uRGagpvQgag&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bescherming?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcjX-NB2Vi2gXtg3qPk9UwaVrc8HNYm9Cil63P_ioN0ScC3C9D0z3l3BoAvgWYHo35LbNkHJrvEJGzSivpRT_pPkS1i7y4Dq1janJF6J5G_wEJ0uoxe5V2mzta05Wx_feKGcr8Ldk-gpGRyucxUxWjrQbkmehBZnVJiy9J5miwMwZIX6mxZqFUZedKHUHFNrsWQFQiAdv--5YBtkOMJBixLq9YFN2GGn5wMI5XWyvpJFrFRE_z7a1goBuMrjGsMR7TKlNJjekc8RMKzZ2uRGagpvQgag&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hydratatie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcjX-NB2Vi2gXtg3qPk9UwaVrc8HNYm9Cil63P_ioN0ScC3C9D0z3l3BoAvgWYHo35LbNkHJrvEJGzSivpRT_pPkS1i7y4Dq1janJF6J5G_wEJ0uoxe5V2mzta05Wx_feKGcr8Ldk-gpGRyucxUxWjrQbkmehBZnVJiy9J5miwMwZIX6mxZqFUZedKHUHFNrsWQFQiAdv--5YBtkOMJBixLq9YFN2GGn5wMI5XWyvpJFrFRE_z7a1goBuMrjGsMR7TKlNJjekc8RMKzZ2uRGagpvQgag&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pompflacon?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcjX-NB2Vi2gXtg3qPk9UwaVrc8HNYm9Cil63P_ioN0ScC3C9D0z3l3BoAvgWYHo35LbNkHJrvEJGzSivpRT_pPkS1i7y4Dq1janJF6J5G_wEJ0uoxe5V2mzta05Wx_feKGcr8Ldk-gpGRyucxUxWjrQbkmehBZnVJiy9J5miwMwZIX6mxZqFUZedKHUHFNrsWQFQiAdv--5YBtkOMJBixLq9YFN2GGn5wMI5XWyvpJFrFRE_z7a1goBuMrjGsMR7TKlNJjekc8RMKzZ2uRGagpvQgag&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/spf50?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcjX-NB2Vi2gXtg3qPk9UwaVrc8HNYm9Cil63P_ioN0ScC3C9D0z3l3BoAvgWYHo35LbNkHJrvEJGzSivpRT_pPkS1i7y4Dq1janJF6J5G_wEJ0uoxe5V2mzta05Wx_feKGcr8Ldk-gpGRyucxUxWjrQbkmehBZnVJiy9J5miwMwZIX6mxZqFUZedKHUHFNrsWQFQiAdv--5YBtkOMJBixLq9YFN2GGn5wMI5XWyvpJFrFRE_z7a1goBuMrjGsMR7TKlNJjekc8RMKzZ2uRGagpvQgag&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zomerse?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcjX-NB2Vi2gXtg3qPk9UwaVrc8HNYm9Cil63P_ioN0ScC3C9D0z3l3BoAvgWYHo35LbNkHJrvEJGzSivpRT_pPkS1i7y4Dq1janJF6J5G_wEJ0uoxe5V2mzta05Wx_feKGcr8Ldk-gpGRyucxUxWjrQbkmehBZnVJiy9J5miwMwZIX6mxZqFUZedKHUHFNrsWQFQiAdv--5YBtkOMJBixLq9YFN2GGn5wMI5XWyvpJFrFRE_z7a1goBuMrjGsMR7TKlNJjekc8RMKzZ2uRGagpvQgag&__tn__=%2ANK-R
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Ook heb ik diverse anti- desinfectant producten verkrijgbaar van het merk “Cosart”, dezelfde leverancier 
als van het merk “Farmona”.  

Handzeep 
Handzeep met antibacterieel ingrediënt geeft je huid een hygiënische bescherming en een frisse 
geur. De formule bevat Tea Tree Oil, die antibacteriële, antivirale en schimmelwerende eigen-
schappen heeft en de hygiënische reinheid van de handen ondersteunt.  

Prijs : € 6,50. Inhoud 250 ml. 

 

 

Handgel voor de gevoelige huid 

Een delicate, antibacteriële handgel, speciaal aanbevolen voor de gevoelige huid of bij veelvuldig 

gebruik. Verrijkt met katoenextract en een speciaal ontwikkeld vochtinbrengend complex. Speciaal 

voor de snelle desinfectie.  

Prijs : € 3,25. Inhoud 50 ml 

 

Fresh & Clean hand desinfectiespray 

Deze handgel is antibacterieel en verfrist en reinigt tegelijkertijd. Het werkt effectief tegen 

allerlei soorten bacteriën. Citroengras heeft een antiseptisch effect en stimuleert de 

doorbloeding van de huid. De eucalyptusolie helpt verschillende griep- en verkoudheidsvirussen 

te bestrijden en ondersteunt ons immuunsysteem bij het bestrijden van ziekteverwekkers. 

Prijs: € 7,95. Inhoud 50 ml. 
 

Handgel 

Deze nieuw ontwikkelde handgel is antibacterieel, verfrist en reinigt tegelijkertijd. Het werkt effectief 

tegen allerlei soorten bacteriën. Citroengras heeft een antiseptisch effect en stimuleert de doorbloe-

ding van de huid. De eucalyptusolie helpt verschillende griep- en verkoudheidsvirussen te bestrijden 

en ondersteunt ons immuunsysteem bij het bestrijden van ziekteverwekkers. De diepere en meer 

langdurige werking van deze gel maakt het tot een bijzonder verzorgend product.  

Prijs: € 8,90. Inhoud 50 ml 

 

 

http://www.salon-merel.nl/
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Jantar Suncare 
Jantar Sun is een innovatieve 100% vegan lijn van Farmona. De suncare biedt bescherming tegen de zon 
en tegelijkertijd een perfecte huidverzorging op basis van Amber Essence. 
 
Amber is zeldzaam, en ook de enige edelsteen, van plantaardige oorsprong. 
Een natuurlijke antioxidant welke herstel stimulerend werkt in de huid en nieuwe energie geeft. 

 

 Amber waterproof family suntan SPF 30; voor het hele gezin 
vanaf 3 jaar. Beschermt en hydrateert intensief. Waterdicht en 
zandbestendige formule. 

 Amber waterproof sport suntan SPF50; hoge bescherming voor 

actieve mensen. Bestand tegen zweet, slijtage, water en zand. 

 Amber calming after sun mist; het verlengt en benadrukt de 

bruine formule met gouden laagje. Kalmeert en verlicht onmiddel-
lijk 

Alle flessen bevatten 200ml en kosten € 13,95. 
 

 
 

 
Ik hoop dat je met plezier deze nieuwsbrief gelezen hebt. Mocht je iets willen bestellen dan hoor ik het 

graag. Dit kan per e-mail of telefonisch.  

Het nieuws blijf ik nauwlettend volgen en op het moment dat er groen licht komt, dan open ik de deuren 
van de salon en zal de dan geldende maatregelen toepassen. Tot die tijd is het altijd mogelijk om iets te 
bestellen of iets te vragen over mijn producten.  

 
Zorg goed voor jezelf, wees lief voor jezelf, elkaar en je huid. Want een goede verzorging van onze huid, 
voelt goed en zal soms nét even nodig zijn om een beetje geluk te ervaren op momenten dat we dat no-

dig hebben. 

Veel liefs Merel 

Salon-Merel 

http://www.salon-merel.nl/

