Beste leden,
Het is enige tijd geleden dat u van ons een nieuwsbrief
heeft ontvangen. Dat betekent niet dat we hebben stil
gezeten. Wij hebben ons nog verder gespecialiseerd in de
huidproblematiek. Daarmee kunnen we u nog beter van
dienst zijn op het gebied van specifieke huidproblemen.
Met de feestdagen voor de deur kunt ook weer bij ons
terecht voor cadeaubonnen om uw vrienden en familie te
laten verwennen. In deze donkere en grauwe dagen
raden wij u de Subliem Skin treatment aan. Uw huid
wordt weer stralend en biedt weerstand tegen de
winterdagen. Laat uw huid deskundig beoordelen. En
maak een vrijblijvende afspraak voor gratis advies over
hoe u uw huid goed kunt verzorgen en laten behandelen.
Kijk op www.fusionzdayspa.nl voor meer informatie. Wij
wensen u mooie en stralende feestdagen toe.
Mooie volle wimpers tijdens de feestdagen
Eye suprême mascara. Speciaal voor de feestdagen is een
limited edition mascara in het assortiment. Deze 3 in 1
mascara geeft extra volume en lengte aan u wimpers.
Door de bijzonder borstel kleven de haartjes niet aan
elkaar voor een stralend effect.

Editieprijs van € 29,50 naar € 25,-

Huidverbetering
Nieuw zijn onze diepe chemische peelings voor specifieke
huidproblemen. Deze is speciaal voor acné, rocacea,
pigment en de verjonging van de huid. In het geval van
acnéproblemen kunt een beroep doen op uw
zorgverzekeraar.
Laserbehandeling
Speciaal voor striae en diepe ontstekingen hebben
nieuwe lasers in ons assortiment. De striaelijnen worden
fijner, soepeler en onopvallender. In het geval de diepe
ontsteking kunt u denken aan artroom cystes, littekens
en brandwonden. Hier hebben wij zeer goede resultaten
mee. Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek.
Bel tijdig voor een afspraak want vol is vol. De
intakedagen zijn op 12 december, 23 januari en 27
februari.
Huidverzorging
Vanaf volgende maand kunt u terecht voor een Skin
subliem behandelingen. Deze unieke behandeling is
speciaal geschikt voor de rijpere huid. De huid ziet er
gladder en voller uit. Deze behandeling bevat de Japanse
kobido massage. Dit is een speciale bindweefseltechniek
die de huid van binnenuit stimuleert.

