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NOUVELLESTHETIQUE IN
HEERHUGOWAARD
SCHOONHEIDSSPECIALISTE:
TULIN AKIDIL

Share Your Care!
PIGMENTVLEKKEN, AANHOUDENDE ROODHEID, RIMPELVORMING,
EEN VERVELENDE ONDERKIN OF EEN VALE HUID, HET ZIJN

HEB JIJ EEN FANTASTISCH RESULTAAT BEHAALD
MET ÉÉN VAN JE KLANTEN?

VOOR JOU WAARSCHIJNLIJK VEELGEHOORDE KLACHTEN WAAR
JE DE JUISTE OPLOSSING VOOR IN HUIS HEBT. HEB JIJ EEN

Inspireer anderen met jouw vóór- en na-foto’s en vertel hoe je samen
met de klant tot dit eindresultaat bent gekomen. Stuur een mailtje naar
c.swagten@gpmedia.nl en wie weet staat jouw inspirerende werkwijze
in de komende editie van De Beautysalon!

MOOI RESULTAAT GEBOEKT MET EEN CRYOLIPOLYSE-KUUR,
BINDWEEFSELMASSAGES, ZIE JE DIRECT VERBETERING NA ÉÉN
MICRODERMABRASIE BEHANDELING OF HEB JIJ DE PERFECTE
WENKBRAUWEN GECREËERD? SHARE YOUR CARE!

Behandeling gebaseerd op
de Bioslimming Body Wrap van Beauty Vortex
Wat was de vraag van de klant?
“De klant wilde wat strakker en letterlijk lekkerder in haar vel zitten.
Door de menopauze was zijn wat aangekomen. Ze wilde vervolgens
beginnen met afslanken om de huid de souplesse terug te geven.”

Hoe ging je te werk?
“Na een uitgebreide intake hebben we foto’s gemaakt. Vervolgens heb ik
de eerste drie gels over elkaar heen aangebracht en afgedekt met folies. De
werkzame stoffen van de gels zorgden voor een mooie vurige, rode huid. De
klant kon vervolgens dertig minuten lekker ontspannen gaan liggen met een
kopje thee. Ik verwijderde daarna de folies en bracht de laatste gel aan die ik met
bindweefselmassagetechnieken inmasseerde. De klant kreeg het door deze gel
koud, de huid koelde weer af. Tien minuten later maakte ik de behandeling af en
hebben we de na foto’s gemaakt.”

Voor welke behandeling koos je en waarom koos je hiervoor?
“Omdat deze klant het hele lichaam wilde laten behandelen, koos ik
voor de Bioslimming Body Wrap van Beauty Vortex. Dit combineert hoge
concentraties algen, essentiële oliën en cafeïne met warme en koude
componenten. Deze combinaties van werkzame stoffen hebben direct
een verstrakkend en ontgiftend effect op de huid. Ik weet zeker dat het
zichtbare effect van Bioslimming mijn klant motiveert om thuis verder op
haar voeding te letten en nog meer af zal slanken.”

Wat was het resultaat?
“De huid was zichtbaar strakker, de contouren waren mooier en de buik was
minder opgezwollen. De klant was razend enthousiast.”
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