
Estetiq Beauty By Esther, Rosmalen
Favoriete product: Diamond Peel

Esther Denissen-Timmers:

“De Diamond Peel 
geeft direct zichtbare 

resultaten”
Esther Denissen-Timmers werkt sinds 
2018 met Alissi Brontë en was ‘meteen 
verkocht’. Ze ontdekte het merk op de 
beurs. Na één behandeling wist ze: dit 
merk móét ik hebben! Esther: “Tijdens 

mijn eerste ontmoeting met Alissi Brontë 
heb ik de Diamond Peel in combinatie 
met de Gold Treatment ervaren. Alle 

producten zijn prachtig, maar voor mij 
is de Diamond Peel het meest speciale 
product vanwege de direct zichtbare 

resultaten. Deze mechanische peeling met 
natuurlijke edelstenen verwijdert dode 

huidcellen, vertraagt de huidveroudering, 
verzacht fijne lijntjes, egaliseert de huid 

en verheldert de teint. Ook werkt het 
supergoed op acnelittekens en na effectief 

gebruik vervagen zelfs verouderde littekens. 
De huid voelt weer zacht en comfortabel 

aan, heeft een heldere uitstraling en 
een mooie, natuurlijke glans. In de salon 

combineer ik de peeling met de kracht van 
magneten. De doorbloeding verbetert én 

de klant ervaart een heerlijke massage. Een 
huidverbeterende behandeling met een 

vleugje wellness!”

Natural Skin by Linda, Sint-Oedenrode
Favoriete producten: Gold Foam en 

Diamond Prestige Cream

Linda Bekkers:

“Met alleen al deze 
twee producten creëer 
je een mooie, gezonde 

huid!”
Linda Bekkers startte haar salon een 

jaar geleden en werkt sindsdien met de 
producten van Alissi Brontë. Linda: “Er 

waren voor mij een aantal doorslaggevende 
factoren om voor Alissi Brontë te kiezen 

in mijn salon: de producten zijn 100% 
natuurlijk en bevatten biologische en 

ecologische ingrediënten én de producten 
zijn 100% gegarandeerd dierproefvrij. 

Daarnaast ben ik erg enthousiast omdat 
de producten lekker ruiken, snel intrekken 

en niet schadelijk zijn voor het milieu.” 
Linda heeft twee favoriete producten: Gold 
Foam en Diamond Prestige Cream. Linda: 
“Met alleen al deze twee producten creëer 
je een mooie, gezonde huid! Ik gebruik ze 
bij bijna alle behandelingen, mijn klanten 
zijn er erg over te spreken en het zijn mijn 

best verkochte producten. De Gold Foam is 
een superfijne reiniging met gouddeeltjes, 

die de huid direct schoon en zacht laat 
aanvoelen en laat stralen. De Diamond 

Prestige Cream is een voedende dag- en 
nachtcrème op basis van diamanten. Ik vind 

het anti-aging-effect verbluffend; de huid 
ziet er na het aanbrengen écht jonger uit.”

Visage & More, Son en Breugel
Favoriete product: Firming Masque

Michèle van Rooij:

“Attirance Cosmetics 
Company maakt 

voor mij de beleving 
compleet”

Michèle van Rooij werkt ruim twee jaar met 
Alissi Brontë. Ze kwam ermee in aanraking 
door een klant die enthousiast was en het 
merk kende uit Spanje. Michèle: “Om het 

uit te proberen startte ik in de salon met de 
bindweefselmassage en Vitamine C-lijn. Ik 
was al snel overtuigd door de resultaten. 

Vooral het Firming Masque, het enige echte 
fijne alginaatmasker, is erg bijzonder. Het 

werkt mooi kalmerend, vooral na een 
bindweefselmassage. Ook zorgt het ervoor 
dat het eerder aangebrachte ampul extra 

goed wordt opgenomen in de huid. Het 
is makkelijk aan te maken, waardoor het 

aanbrengen vanzelf gaat en je verwijdert het 
rubberachtige masker ook heel eenvoudig. 
Alissi Brontë staat voor zachte, herkenbare, 
niet-overheersende geuren. Ook dit masker 

ruikt heerlijk. In de salon ervaren klanten 
het comfort. Het maakt ze nieuwsgierig 

naar meer en vaak willen ze het thuis ook 
gebruiken voor een ultiem spa-gevoel 

@ home. Attirance Cosmetics Company 
maakt voor mij de beleving compleet: de 

leverancier met de Brabantse gastvrijheid 
denkt mee met je bedrijf en dringt niets op. 
Ik ben erg tevreden over de ondersteuning, 

die is werkelijk fantastisch!”

Voor meer informatie:
Attirance Cosmetics Company
Marijke Stoop
E-mail: marijke@a-cc.nl
Telefoon: 076 – 8862 165 / 06 – 2902 8231
Adres: Dillenburgstraat 5, 4835 EA, Breda
Websites: www.a-cc.nl / www.alissibronte.nl
Facebook: @AlissiBronte.nl
Instagram: @alissibrontenederland

De favorieten van Alissi Brontë

Drie 
depositaires aan 

het woord
Het luxe, high-end cosmeticamerk Alissi Brontë is volgens leverancier Marijke 

Stoop van Attirance Cosmetics Company een mooie toevoeging voor vrijwel elk 
salonconcept. Inmiddels werken er zo’n 25 salons in Nederland en België met 

de natuurzuivere producten en behandelingen afkomstig uit Spanje. De huidige 
depositaires zijn enthousiast over het merk én de samenwerking met Attirance 

Cosmetics Company. Drie depositaires vertellen over hun favoriete Alissi Brontë-
producten en waarom juist dít product zo fijn is om mee te werken.
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