
Hoe is Fusionz Dayspa ontstaan?
Veel mensen denken aan een franchise onderneming maar de naam is origi-
neel en bedacht door eigenaresse Esther Stuijk. Waar staat Fusionz Dayspa 
voor? Fusionz staat voor mix aan behandelingen en culturen, er wordt gewerkt 
vanuit  Oriëntaals, mediterraan, Indische en Arabische achtergronden.
De Z staat voor Zen wat de oosterse wind in technieken weergeeft. Dayspa 
staat voor rust, ontspanning en persoonlijke aandacht. Het stukje wellness 
dat Fusionz Dayspa u biedt.

Wie is Esther Stuijk ?
Esther is een zeer getalenteerde en gepassioneerde 
vakvrouw. Na 12,5 jaar als zelfstandige te hebben ge-
werkt, is haar salon  overgenomen door de Bergland-
kliniek die toen noch in het Elisabeth ziekenhuis was 
gevestigd. Een aantal jaren werkte ze in de zorg tot 
de mogelijkheid zich aandiende om weer volledig als 
zelfstandige aan de slag te gaan.

Nieuw bij Fusionz Dayspa: revolutionaire huidverbetering
Vanaf maart 2011 worden bij Fusionz Dayspa laserbehandelingen gege-
ven. Hiermee kan op een niet-chirurgische wijze, dus zonder snijden of 
prikken, toch aan huidproblemen worden gewerkt. Met spectaculaire re-
sultaten. De behandelingen worden verzorgd door een gespecialiseerde 
huidtherapeute met big registratie en daardoor grotendeels vergoed door 
de zorgverzekeraar.

Huidverjonging/huidverbetering
De fractional laser 
Bij Fusionz Dayspa wordt gewerkt met de allernieuwste fractional laser. Deze 
laser heeft zich al lange tijd bewezen met uitstekend resultaat op gebied van 
huidverjonging en verbetering. De volgende huidproblemen worden behan-
deld: huidverjonging en verstrakking, rimpels/fijne lijntjes, pigmentvlekken, 
acne littekens. Trauma- en brandwonden en chirurgische littekens kunnen 
met goed resultaat worden behandeld.

De iridex vaatlaser
Deze laser is onder andere voor de behandeling van uw oppervlakkige been-
vaten, couperose, spidernaevus, wijnvlekken en blauwe vaatjes op de neus. 
Deze lasers zijn prijstechnisch voor iedereen bereikbaar, de prijzen starten 
v.a. €45,-. Maak voor 23 maart vrijblijvend een afspraak voor een intake met 
de huidtherapeute.

Snel en veilig van uw ongewenste haargroei af?
De diode light sheer 
Deze laser staat alom bekend om zijn goede resultaten betreffende het defi-
nitief ontharen.
Esther heeft er ervaring mee, want in de kliniek waar ze heeft gewerkt werd 
deze laser ook gebruikt en de resultaten waren zeer goed.

[comfort zone]
Er wordt gewerkt met een waanzinnig mooi merk [comfort zone].
Dit is een Italiaans huidverbeterend merk dat exclusief te vinden is in grotere 
spa’s en instituten, volledig gericht op resultaat en beleving.

Stralend mooi!
Naast wellness en laserbehandelingen doen we ook veel op het gebied van 
huidverbetering door middel van Microdermabrasie.
Dit is een methode waar je met een vacuüm een zeer fijn kristal langs de huid 
laat glijden. De resultaten hiermee zijn fantastisch. Na een aantal behande-
lingen ziet de huid er weer helemaal opgefrist uit en worden fijne rimpels en 
lijntjes oppervlakkiger en pigmentvlekken verbeteren.
Microdermabrasie kan ook perfect dienen als voorbehandeling van een la-
serbehandeling.
 
Intake
Aan alle behandelingen die bij Fusionz Dayspa worden gegeven gaat een in-
take gesprek vooraf. Bij de lasers gebeurt dit door een huidtherapeute.

Bunga Melati
Ook werken we veel samen met meerdere disciplines en voor een hapje eten 
na een ontspannende behandeling kunt u terecht bij Bunga Melati voor het 
Fusionz Dayspa menu.

Speciaal voor onze lezers
Op woensdag 6 April is er een Meet & Greet Fusionz Day. Op deze dag kunt op 
een relaxte sfeer eens echt kennismaken met Fusionz Dayspa met een korte 
gelaatbehandeling. Speciaal voor onze weekbladlezers nu voor slechts €25,-

Voor al uw vragen over huidproblemen
Elke eerste vrijdag van de maand zal er vanaf april een column verschijnen 
door Esther geschreven. Hierin zal zij diverse huidproblemen bespreken en 
kunt u alvast kennis maken met deze vakvrouw. Heeft u een interessant on-
derwerp of een vraag mail dan naar info@fusionzdayspa.nl

Fusionz Dayspa  Adres:  Oosterwijksestraat 9a - 5231nl Alphen nb - 013-5083308

Agenda
19 april van 19.00-22.00 uur: 
Sense soul en living event in sa-
menwerking met Artifleur en Mull-
er Wonen. Voor meer informatie en 
aanmeldingen kijk op ssl-event.nl. 
Ook leuk voor teambuildingdagen 
of familie- en bedrijfsuitjes.

17 mei van 10.00 -12.00 uur make-
up en kleuranalyse workshop door 
Marion Christianen. Meld je nu 
aan via info@fusionzdayspa.nl

Dit allemaal dicht bij huis 
en voor iedereen bereikbaar!

Nieuw bij Fusionz Dayspa: 
revolutionaire huidverbetering


