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Welkom terug! 

Wat ben ik blij en opgelucht dat ik de deuren van de salon weer mag openen. Wat was het elke keer een 
teleurstelling wanneer er een verlenging van de sluiting kwam. Gelukkig is dat nu anders en ga ik met ener-
gie en veel zin starten en jullie verwelkomen in de salon. Uiteraard houd ik mij nog steeds aan de geldende 
maatregelen. Ook het vriendelijke verzoek aan jullie om bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Bij 
enige twijfel over onze gezondheid hebben wij contact en verplaatsen we de afspraak.  
 
 

Slakkensijm 

Eind vorig jaar had ik al een klein tipje gegeven over mijn nieuwe behandeling. Namelijk, onder het motto 
van “Nieuw jaar, nieuwe voornemens, goede gezondheid”, een behandeling met Slakkenslijm. Slakkenslijm 
is wereldwijd zeer populair als ingrediënt van gezichtsproducten. Het wordt op een vriendelijke manier ver-
kregen. Deze preventieve anti aging behandeling lift de huid, verjongt, verstevigt en heeft een sterk hydra-
terende werking. Door de combinatie van actieve ingrediënten ziet de huid er jong, fris en strak uit. Los te 
boeken of in kuurverband en producten voor thuisgebruik verkrijgbaar. En ik vind het zo fijn dat ik deze 
vanaf 3 maart dan ook mag gaan toepassen. De behandeling is “de behandeling van de maand” en kost 
€52,50. Dit is exclusief harsen en/of verven in het gelaat. Deze behandeling uitbreiden met 15 minuten 
massage van gezicht, hals, nek en schouders? Dat kan voor €10,- extra. 
 

 

 
Een gezond kleurtje het hele jaar door 
Eerder heb ik verteld over de CC crème van Cosart en over de poeder van Bo-
lero. Beide zijn hele fijne producten. Combineer deze 2 voor een mooie en 
egale kleur op het gezicht. Straal en zie er gezond maar niet oranje of gevlekt 
uit. Na het aanbrengen van een dagcrème, breng je de CC crème aan. Daarna 
breng je met de kwast de Bolero poeder op. Dit kan heel subtiel al voor een 
prachtig resultaat zorgen. Met liefde laat ik zien hoe je jouw gezicht mooi kan 
laten shinen. De poeder inclusief kwast kost €25,-. De CC crème kost € 19,95, 
inhoud 15ml. 
 
 

 
Bescherm je huid met Ideal Protect  

Heerlijk de zonnestralen voelen op je huid, lekker naar buiten en vitamine D 
opdoen! Vergeet niet om je huid ook goed te beschermen tegen de reflectie 
van de zon. De Ideal Protect 50+ in pompflacon is een fijne en beschermende 
crème en ideaal om mee te nemen tijdens een wandeling. Kan over de 
make-up of eventuele andere crème heen en laat geen witte waas achter. 
Met recht Ideal! Heb jij een goede, verzorgende en frisse zonnecrème, welke 
ook prima als dagcrème dient, nodig, dan hoor ik het graag! 50ml voor 
€26,50. Geniet van het de zonnige dagen! 
 

 

Tot ziens in Salon-Merel 

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

