December 30, 2018

Nieuwsbrief
Ook op zaterdag!

Wat een fijne start!

Vanaf 2019 zal
Schoonheidssalon@Christel
ook op zaterdag geopend zijn
van 9:30 tot 13:00. Ik merkte
dat er duidelijk een behoefte is
ook in het weekend de
mogelijkheid te geven een
behandeling te boeken in mijn
salon.

De laatste twee maanden van 2018 zijn voorbij gevlogen

Cursus
Dermatologie

dromen dat het al zo goed zou lopen in korte tijd. Ik kijk

In Januari en februari zal ik een
cursus dermatologie gaan
volgen en kijk daar enorm naar
uit. Deze cursus wordt
gegeven door dermatologen
en daarmee zal ik mijn kennis
over de huid en de diverse
voorkomende huidproblemen
vergroten.

Hotstone massage
Een Hotstone massage geeft
een geweldig gevoel van

en wat een fijne start heb ik gehad met
Schoonheidssalon@Christel. Op 17 november was de
open dag en die dag zijn veel mensen geweest om
kennis te maken met mijn salon. Ondertussen weten veel
nieuwe en ook (oude) klanten de weg naar de salon weer
te vinden. Ik kijk dan ook met een heel tevreden en ook
wel trots gevoel terug op 2018. Ik had niet durven
dan ook vol vertrouwen naar 2019 uit!

Spot remover thermo coagulatie
Afgelopen november heb ik een cursus coagulatie
gevolgd. Met coaguleren wordt met een naaldje en met
hoog frequente stroom de (goedaardige) oneffenheid
aangestipt en weggebrand. Denk hierbij aan
steelwratjes, bloedblaasjes, rode puntjes, pigment en/of
ouderdomsvlekjes etc. Soms zijn meerdere
behandelingen nodig.

ontspanning en weldaad. Met
warme stenen en olie wordt de
massage gegeven en zeker
inde wintermaanden een
topper! Kijk op de website
naar de mogelijkheden.

Schoonheidssalon@Christel

www.atchristel.nl

1

December 30, 2018

Ook voor mannen!

Microdermabrasie

Steeds meer mannen weten de

Veel mensen hebben een huidprobleem en willen daar

weg naar de schoonheidssalon te

graag iets aan doen. Met een microdermabrasie

vinden en besteden ook steeds

behandeling zijn mooie resultaten te behalen om je huid

vaker aandacht aan een goede
verzorging van de huid. In mijn
salon is het mogelijk een
behandeling speciaal afgestemd
voor de man te boeken!

weer te laten stralen. Met microdermabrasie kunnen
problemen zoals littekenvorming (ook na acne),
rimpeltjes, onreine huid, rokershuid, verouderde huid,
pigmentvlekken en een sterke verhoorning goed
behandeld worden. Microdermabrasie betekend letterlijk
“afslijpen van de huid” en is een mechanische peeling
waarbij de bovenste huidlaag op een pijnloze manier
wordt verwijderd. Daarnaast stimuleert het de aanmaak
van nieuwe huidcellen in de onderste cellaag, deze
cellen verplaatsen zich naar de bovenste huidlaag en
vervangen geleidelijk de beschadigde oude huid.
De behandeling kan plaatsvinden in het gezicht, kin en
decolleté. Doordat oude huidcellen verwijderd zijn is de
huid ook bijzonder goed toegankelijk voor werkstoffen.
na 1 behandeling zie je al resultaat. De huid ziet er frisser,
stralender en vitaler uit maar een kuurbehandeling van 6
tot 10 behandelingen geeft het uiteindelijk het mooiste

Cursus Threading
Wat is Threading? Het is ook wel
bekend als Oosters ontharen of
als ontharen met een touwtje.
Een geheel andere manier van
ontharen dan met bijvoorbeeld
hars maar het is enorm populair
in Beauty land. Het voordeel is
dat het minder pijnlijk wordt
ervaren en ook makkelijker over
het hele gelaat kan worden
uitgevoerd. In Februari zal ik voor
deze techniek een cursus gaan
volgen, ik ben heel benieuwd en
hou je op de hoogte!

Schoonheidssalon@Christel

resultaat.
Vraag gerust naar de mogelijkheden en/of voor advies.
Neem voor alle behandelmogelijkheden een kijkje op
mijn website: www.atchristel.nl of op Facebook:
Schoonheidssalon At Christel. Regelmatig zullen er
nieuwe behandelingen toegevoegd worden!

Ik wens iedereen een fijne jaarwisseling toe en een heel
mooi en gelukkig nieuw jaar!

Lieve groet, @Christel

www.atchristel.nl
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