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4 seizoenen behandeling
Winter, lente, zomer en herfst…
Elk seizoen creeëren wij een speciale behandeling aangepast op de huid.
De gezondheid en schoonheid van de huid is onderhevig aan de cyclische aard van de seizoenen. Veranderingen
van het klimaat, het weer en onze dagelijkse routine kan de huid op verschillende manieren aanvallen en de vitale
cyclussen afremmen: De vernieuwing van cellen verminderd, gifstoffen bouwen zich op. De huid lijkt kwetsbaarder, doffer en minder te stralen. Om de huid te helpen zich aan te passen en de "bioritmes" tegen plotselingen
drastische omgevingsstress in stand te houden, zijn voordat de seizoenen veranderen, specifieke, gerichte behandelingen nodig. Tijdens deze speciale behandeling kiezen wij de seizoen-producten uit voor uw huid die nodig zijn
aan de hand van uw huidtype en behoefte.
Deze behandeling duur is van 60 tot 100 min
Winter Arrangement
In de winter bevat de buitenlucht weinig vocht waardoor de bovenste huidlaag, de hoornlaag, gemakkelijk kan uitdrogen. Ook van binnenuit krijgt de huid minder voeding omdat door de winterkou de bloedvaten samentrekken.
Hierdoor ontstaat de droge huid. Veel mensen hebben hier last van en daardoor is het in de wintermaanden heel
belangrijk om optimaal en op de juiste wijze uw huid goed te verzorgen.

Winter arrangement bestaat uit gezichts behandeling en Lichams pakking(ca 100min) €89,Etre Bele winter behandeling (ca 60min)









Huidanalyse
Dieptereiniging
Epileren van de wenkbrauwen
Massage van gezichts, nek, schouders en decollete
Vitamine intesive serum
Antistress ampul
Relax gel oog masker
Tijdens gezichts behandeling Olijf-lavendel handen en voeten pakking

Lichaams pakking:(ca 40min)
De lichaamspakking bestaat uit het scrubben van de rug op basis van warme chocolade en een heerlijke warme
chocolade pakking. Een Lichaamspakking is een ritueel en een traktatie voor lichaam en huid. Het fijne scrubzout is
krachtig gegeurd met chocolade. Het zout verwijdert dode huidcellen en stimuleert de doorbloeding van de huid.
Chocolade lichaamspakking bevat actief voedende ingrediënten en krachtige beschermende antioxidanten. Chocolade is rijk aan Theobromine dat een krachtige positieve invloed heeft op emoties en een gelukzalig gevoel stimuleert. Chocolade pakking is goed voor lichaam en geest.

