
Inspiratie

Na een bezoek aan Turkije, het land vol 
nieuwe massagetechnieken, ben ik weer 
helemaal gelukkig. Niet alleen omdat het me 
persoonlijk veel ontspanning brengt maar 
omdat ik daar weer nieuwe technieken heb 
geleerd om hier weer toe te passen. Dat in 
combinatie met kinderen,  man en zon om 
me heen, kan ik er weer een tijd tegen. 
Ik hoop dat iedereen net zo van de zomer 
heeft genoten als ik. Mijn batterij is weer he-
lemaal vol. Ik ben blij dat ik al een eind in 
de goede richting was met massages die ik 
hier al uitvoerde waarin ik vooral Aziatische 
technieken gebruikte.

Na heerlijk in de watten te zijn gelegd, kan ik 
toch het werk niet helemaal loslaten.  Met al 
dat bloot op het strand, zie je heel duidelijk 
wat voor huidproblemen mensen de rest van 
het jaar bedekken. Denk aan pigmentvlekken, 
littekens, bultjes en beharing. Ik bedacht me 
wat voor goed werk de laser hier kan doen.
De laser biedt veel uitkomst voor langdurige 
problemen die met crèmes, scrubs en ont-
haringsproducten niet weg te krijgen zijn. Er 
zijn verschillende soorten lasers. Zo kan de 
vaatlaser steelwratjes, rode haarvaatjes, bult-
jes en pigmentvlekken weg halen in een zeer 
korte behandeltijd en is goed betaalbaar. De 
Fractional is kundig in pigmentproblemen, 
littekens, littekens ten gevolgen van  en acne. 
En natuurlijk de ontharingslaser die de over-
beharing tot 80-90 %reduceert. Bij Fusionz 
Dayspa kun je gratis op intake komen om je 
huidprobleem te laten beoordelen door onze  
deskundige huidtherapeute.

We hebben dit seizoen ook het plekjes en 
bultjes spreekuur geïntroduceerd. U kunt 
zich hier voor aanmelden om o.a. plekjes te 
laten checken] Vanaf oktober wordt er ook 
op zaterdagen gelaserd.

Wil je ook een beetje van de Turkse sfeer 
genieten in eigen land. Neem dan een heer-
lijke Hamambehandeling. Een geweldige 
behandeling met zeep schuim en scrub en 
oliemassage als afsluiting. met traditionele 
streekproducten. Kortom ook een gezellige 
nazomer voor u dicht bij huis.

Reageren? Of heeft u zelf een vraag ?
Esther Stuijk, www.fusionzdayspa.nl
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