Categorie BEAUTYSALON BEHANDELING

WINNAAR: La Mysore - Orthomoleculaire & Epigenetische Skin Therapy Treatment
Vergeet “kruidenvrouwtje” Klazien uit Zalk! Ontmoet de Oosterse versie Mitra. Zij
maakt duidelijk dat je gezondheid en beauty niet los van elkaar kunt zien. Bij binnenkomst in de Oosterse ambiance staat direct een heerlijk geurend kopje kruidenthee inclusief een schaaltje met lekkers voor je klaar en wordt een volledige skin &
bodyscan afgenomen. Een gesprek en evaluatie volgt waarna je een voedings- en
orthomoleculair advies ter verbetering van je algehele gezondheid krijgt. Afgestemd
op het gezondheidsrapport wordt een behandelplan en beautybehandeling op maat
- in combinatie met kruidenreceptuur – samengesteld. De combinatie van huidverzorging en lifestyle geneeskunde maakt deze behandelmethode uniek! Een terechte winnaar de Orthomoleculaire & Epigenetische Skin Therapy Treatment van
La Mysore.

2E PRIJS: [ comfort zone ] - Sublime Skin Hormon Aging
Deze Royalty behandeling, richt zich volledig op de huid die last heeft van hormonen in de overgang en daarna. De oudere huid heeft nu eenmaal meer nodig dan
een jongere. Anderhalf uur lang wordt je dan ook “gepamperd” met o.a. een fruitzuurpeeling, een collageenmasker, een oogmasker en afgestemde dagverzorging.
Met op de achtergrond muziek van de eighties, voel je je ook meteen op je gemak.
De tussentijdse massages tijdens de maskers en de voedende (heerlijk ruikende!)
producten zijn een genot: armen, handen, hals en hoofd komen aan de beurt. Niet
alleen relaxt; je merkt ook dat je huid een echte boost heeft gekregen.

3E PRIJS: Hannah - Hannah Bindweefselmassage
Tja, het heet natuurlijk niet voor niets de 'hannah experience'! Na hun befaamde
bindweefselmassage verlaat je de salon in elk geval niet met een bont en blauwe
snoet, maar met een fantastische 'glow' én uitgebreid advies op maat passend voor
jouw huidtype. Kennis en passie staan bij Hannah op één, en dat merk je.

