Schoonheid verzorging
Voor uw gezondheid en ook mijn gezondheid, heb ik, maar ook de overheid en de
branche organisatie, besloten dat mijn salon vanwege de Corona crisis gesloten is.
Helaas betekend dit dat ik jullie niet meer fysiek kan verzorgen en jullie huid niet meer
kan verwennen. Zoals we inmiddels van de overheid hebben vernomen gaat deze crisis nog een

lange tijd (bijna zeker tot 1 juni) duren.
Om jullie huid in goede gezondheid en verzorgd te houden zullen jullie zelf aan het werk
moeten.
Uiteraard wil ik jullie hierbij helpen met een paar tips de makkelijk te volgen zijn.
Wat kunnen jullie gedurende de dag zelf doen;
In de morgen is reiniging van de huid, maar vooral voeding van de huid belangrijk.
Overdag kunnen jullie rekening houden met eten en drinken.
Drink bijvoorbeeld veel water of kruidenthee om de afvalstoffen uit je lichaam af te
voeren. Dit heeft een heilzame werking op de huid.
Let bij eten en snoepen goed op het niet te veel eten van vet snoepen van chocolade en
producten met veel suiker. Dit kan je darmflora vervuilen, waardoor de stofwisseling
stagneert. Dit alles heeft dan weer weerslag op je huid.
Voor het slapen gaan is reiniging en voeden van de huid extra belangrijk daar in rust de
huid zichzelf gaat herstellen.
Voor een eenvoudige voeding kunnen jullie eventueel de maskers van Dokter van de
Hoogt gebruiken. Deze maskers zijn bij bijna alle bekende drogisten verkrijgbaar tegen
lage prijs.
Info maskers :
https://www.drvanderhoog.nl/verzorging/maskers/
Voorbeeld koop :
https://www.bol.com/nl/l/dr-van-der-hoog-gezichtsmaskersstrips/N/12496+4286714366/
Eventueel je eigen masker of scrub maken kan natuurlijk ook, bel mij maar voor een tip.
Recepten met Yoghurt enz. zijn te vinden op internet.
https://www.margriet.nl/lifestyle/beauty/zelf-gezichtsmasker-maken/
Bij het zelf behandelen van Mee-eters moet je vooral uitkijken dat je geen schade
aanricht aan de huid. Goede reiniging en daarna de clear-up strips van Nivea gebruiken.
https://www.nivea.nl/producten/zuiverende-clear-up-strips-40058081855730061.html
Bij vragen bel gerust.
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Wanneer je de wallen onder je ogen wil behandelen, leg er 5 minuten lang komkommer
of koude natte kamillethee zakjes op.
Voor de voeding van buitenaf en voor de reiniging kan
ik natuurlijk helpen met goede en niet al te dure
producten, de rest zullen jullie helaas zelf moeten doen.
Als je al weet welke producten voor jou goed zijn, kan
je deze bij mij bestellen via telefoon of via mail. Als er
advies nodig is ben ik altijd bereid jullie hiermee te
helpen en te adviseren.
Voor het goed gebruik kan ik je voorzien van een
speciale leaflet

Voor advies bel of mail.
0186 – 616 300 of 06 – 121 871 64
riky@realbeauty.nl
Kijk eventueel ook op mijn site voor de webshop (korting loopt niet via de webshop.
Wanneer je producten nodig heb zal ik zorgen dat de producten bij jullie thuis geleverd
worden.
Woont je in de buurt zal ik zorgdragen voor een tasje aan de deur, voor de andere
mensen die verder weg wonen, kan ik de spullen op(laten)sturen.
Dit verzenden en bezorgen gebeurd uiteraard kosteloos.
Om dit verzenden en bezorgen binnen de perken te houden vraag ik u wel de eventuele
bestellingen zo veel mogelijk te bundelen. Als dank hiervoor start ik de bekende (helaas
beperkte) stapel korting.
2 producten 5% korting
3 producten 10% korting
4 producten of meer 15% korting.
Spaarpunten kunnen niet ingeleverd worden, maar de gekochte producten tellen wel mee voor het verzamelen
van spaarpunten.

Uiteraard hopen we dat de crisis toch snel voorbij is, zodat we elkaar weer in mijn salon
kunnen ontmoeten.
Tot die tijd ben ik op afstand beschikbaar voor raad en daad.
Groeten van uw Schoonheidspecialiste
Riky de Jong
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