
aak gebruik van de winter om de huid een optimale boost 

te geven met intensieve, huidverbeterende behandelingen!M
voor de huid
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Winterbehandelingen

Kuren in de winter
De winter is bij uitstek geschikt voor intensieve behandelingen en 

behandelingen in kuurverband. Alissi Brontë heeft voor de winter 

drie topbehandelingen:

1.  De 24K Diamond Gold is een luxe anti-agingbehandeling o.b.v. 

goud, parel- en diamantpoeder. Parelpoeder versterkt de interne 

structuur van de cellen die verantwoordelijk zijn voor voeding en 

stevigheid. Goud gaat vrije radicalen tegen, beschermt de huid en 

verjongt. Diamantpoeder verbetert de huidtextuur, revitaliseert 

en ontspant de spieren, en herstelt de frisheid en zachtheid van 

de huid.

2.  De Vitamine C en C-behandeling is op basis van fruitzuren, bevat 

een hoge dosis vitamine C en tien andere vitaminen. De behan-

deling gaat de vorming van vrije radicalen tegen, vermindert 

rimpels, hydrateert, werkt op vermoeidheidstekenen en geeft 

energie aan de grauwe huid. De textuur van de huid oogt frisser 

en zachter. 

3.  De Mesotherapy Treatment gecombineerd met het inneedelen 

van laagmoleculair hyaluronzuur laat de huid er direct opgevuld 

en helder uitzien. De rimpels absorberen het hyaluronzuur, waar-

door ze opzwellen en de huid zachter oogt. Deze behandeling 

leent zich ook goed om als kuur in te zetten voor een optimaal 

resultaat en kun je eventueel combineren met fruitzuur en bind-

weefselmassage. 

 

Tips:
•  In de winter kan de huid meer aan dan in de zomer. Gebruik deze 

periode dus om intensievere behandelingen in kuurvorm in te 
zetten.

•  Kijk altijd eerst naar de huidbehoeften, voordat je begint aan een 
behandeling. 

•  In de winter willen klanten graag een veilig, warm gevoel ervaren 
in de salon. Zorg ervoor dat de hele salon een aangename 
temperatuur heeft en dat de klant zich comfortabel voelt.
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Natuurlijke huidverbetering
Tina Sietsma rondde in 2011 haar schoonheidsspecialistenopleiding 

af en opende vervolgens Tina’s Schoonheidssalon in Sittard. Tina: 

“Mijn visie is het realiseren van huidverbetering op een natuurlijke 

manier, zonder al te veel apparatuur. Ik werk wel met hars- en  

reinigingsapparaten, maar verder concentreer ik me voornamelijk 

op manuele technieken. Zowel bij de gezichtsbehandelingen als  

de lichaamsmassages.”

Verwenmoment met resultaat
“Naast een kleine groep tieners die komen voor acnebehandelingen 

en wenkbrauwen, bestaat mijn klantenkring uit dertig- tot tachtig-

jarigen. Zij gunnen zichzelf een verwenmoment met resultaat. Mijn 

klanten komen echt om te ontspannen en vertrouwen op mij om 

dat te realiseren en de huid waar nodig te verbeteren.”

Boost voor de huid
“De winter is een ideaal moment om een kuur in te zetten. Zo’n 

kuurbehandeling gebeurt dan een keer per week, gedurende een 

aantal opeenvolgende weken. Daarmee geef je de huid echt een 

boost!”

Goud en parelmoer
Tina werkt in haar salon met Alissi Brontë: een luxe huidverzor-

gingsmerk waarbij wellness en huidverbetering hand in hand gaan. 

Tina: “Alissi Brontë is een organisch, puur en eerlijk merk. Het geeft 

prachtige resultaten aan de huid met behulp van ingrediënten zoals 

goud en parelmoer.”

www.tinasschoonheidssalon.nl




