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Even voorstellen…
Mijn naam is Eliza Koopman, sinds 10 september 2015 ben
ik werkzaam in dit prachtige beautyinstituut, Beautystudio
Marlies!
Mijn moeder daar en tegen zit al langer dan 32 jaar in het vak.
Ik ben gediplomeerd schoonheidsspecialiste en leer nog iedere
dag van mijn moeder. Ik start binnenkort met de
beroepsopleiding voetreflexologie.
Ik ben intern geschoold bij Selvert. Dat was niet alleen een
geweldige ervaring maar ook onwijs leerzaam. Hiernaast ben ik
ook nog werkzaam bij Parfumerie Douglas. Dat blijf ik
ontzettend leuk vinden en het is een mooie aanvulling.
Tevens ben ik volledig geschoold op het gebied van de Nutricosmetics van LavieSage.
Mijn moeder is Marlies Koopman. Haar specialisme ligt
voornamelijk bij de permanente make-up. Ook voor medische
tatoeages kunt u bij haar terecht.
Marlies zit altijd boven op de nieuwe technieken en producten
en volgt geregeld opleidingen en cursussen.
Daarnaast is Marlies afgestudeerd als kapster, visagiste,
nagelstyliste en heeft ze haar diploma orthomoleculaire
voeding. Voeding en gezondheid hebben wel zeker een relatie,
Marlies kan u daar alles over vertellen en u helpen op dat
gebied.
Beautystudio Marlies is een erkend leerbedrijf, wordt om de 3 jaar gekeurd door de
GGD en is ANBOS gecertificeerd.

Beautystudio Marlies:
Middelstraat 33
3264 AN Nieuw-Beijerland
06-27158018

info@beautystudiomarlies.nl
www.beautystudiomarlies.nl
www.beautystudiomarlies.nl
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Terugblik op een geweldig jaar
Al ruim anderhalf jaar zitten we vol trots in dit prachtige pand. Klanten
keken hun ogen uit. Marlies bood al prachtige behandelingen aan maar nu
we de combinatie met lichttherapie kunnen maken door middel van de
Collageen Bank kunnen we nog mooiere resultaten boeken. De collageen
en elastine vezels die extra worden aangemaakt onder de collageenbank
zijn nodig om de structuur van de huid te behouden en te verbeteren. Het
maakt de huid zichtbaar strakker en stralender. Bovendien wordt door dit
proces de zuurstofopname vergroot, het ontgiften geactiveerd en neemt
het vermogen van de huid om vocht op te nemen en vast te houden toe
waardoor ook de regeneratie van de huid sneller zal verlopen.
En dan was daar natuurlijk dochter Eliza die sinds september de zaak is komen versterken. Ze
werd met open armen ontvangen door de klanten. Eliza zit vol nieuwe ideeën en heeft weer
andere specialismen dan Marlies.
Het is een tijd geweest vol evenementen, vrouwenavonden, en heerlijke
arrangementen! Voor een leuke prijs hebben de klanten kunnen kennis maken
met onze nieuwe apparatuur.
Met name de SPA Jet zorgde voor verraste gezichten. En wat hebben we
geweldige verhalen gehoord hierover. Bijvoorbeeld een mevrouw met
gekneusde ribben die gewoon op dat moment even geen pijn voelde, door het
speciale “pijn” programma. Hoe geweldig is dat!
En dan hebben we het nog niet gehad over het Hydro massagebed, je wordt
gedragen door het water! Het water is op lichaamstemperatuur. Het bed werkt
met waterstralen die masseren. Het apparaat weet precies waar het wat
krachtiger kan masseren en waar het beter is wat zachter te masseren.
Ook mensen met fysieke klachten kunnen ervan genieten omdat het ook
medisch getest is!
Veel klanten maken de combinatie met de zonnebank.
Heerlijk de warmte op je lichaam, helemaal in de koude tijd.
En een gezonde kleur kan natuurlijk ook geen kwaad. In overleg
met de klant bepalen wij de tijd van het zonnebanken.
Op deze manier kunt u met een gerust gevoel genieten van de
zon zonder dat u zich zorgen hoeft te maken!
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De arrangementen!
Bent u bekend met onze arrangementen?
We hebben een aantal vaste arrangementen in ons assortiment, ook hebben we genoeg
wisselende arrangementen. Hieronder wat voorbeelden van onze vaste arrangementen:
Golden Beauty
-

Ontvangst met koffie of thee met iets lekkers
Intakegesprek met huidanalyse met de skinscanner
Voetbad met een heerlijke aroma
Gezichtsbehandeling incl. epileren van de wenkbrauwen
Wimpers of wenkbrauwen verven
Hydro massage bed
Afsluitend drankje
10% korting op al uw aankopen die dag bij Beautystudio Marlies

Brilliant Beauty
-

€90,00

€130,00

Ontvangst met koffie of thee met iets lekkers
Intakegesprek met huidanalyse met de skinscanner
Voetbad met een heerlijke aroma
Microdermabrasie gezichtsbehandeling incl. epileren van de wenkbrauwen
Wimpers of wenkbrauwen verven
Hydro massage bed
Zonnebank of collageen bank
Afsluitend drankje
10% korting op al uw aankopen die dag bij Beautystudio Marlies

Houdt ook de maandelijkse aanbiedingen in de gaten via Facebook, Instagram of op onze website.
Alle arrangementen kunnen uitgebreid worden (tegen meerprijs) met andere behandelingen en
naar uw wens en huidtype worden aangepast.

Kom gerust een keer langs of neem contact met ons op voor een goed advies!
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Beautystudio Marlies en Autobedrijf A. van Dorp
presenteerden het

GOOISCHE VROUWEN EVENT!
De Ladies Night was al snel uitverkocht.
Nieuw-Beijerland was dé place to be vrijdag
23 september 2016! Bram van Dorp, de
broer van Marlies stelde zijn autobedrijf ter
beschikking. Dat werd omgetoverd tot een
beautylocatie. Alles was tot in de puntjes
verzorgd.
Het was een avond vol beauty, fashion,
gadgets en meer. Mariska van Kolck, de
gastvrouw van de avond begon met een
geweldig welkomstlied.
Er werden verschillende modeshows
gegeven afgewisseld met optredens
van Mariska.

Extreem lange wimpers?
DAT KAN!

Je eigen wimperharen in de groeifase houden? Het kan tegenwoordig allemaal!
Nieuwe revolutionaire innovatie waarbij je eigen wimpers
dubbel zo lang worden. Je wimpers worden ook dikker,
donkerder en krachtiger en ze krijgen een mooie natuurlijke
curve (krul).
Het is net als of je al mascara op hebt, maar dan nog mooier en
langer. Dit wilt toch iedere vrouw?
Selvert Thermal Eyelash Activating Serum bevat een groeifactor die jouw eigen wimperharen
langer in de groeifase houden. Hierdoor groeien je wimpers langer door en worden zij voller,
dikker en langer. Daarnaast bevat het meer dan 50 essentiële bouwstoffen voor je haar, waardoor
de wimpers dikker, donkerder en krachtiger worden!
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De Marliesjes…
De technieken gaan zo snel in dit vak! Met de hairstroke
technieken worden er net haren getatoeëerd. Op deze
manier krijgt u er mooie natuurlijke wenkbrauwen voor
terug.
Niet alleen voor wenkbrauwen kunt u bij Beautystudio
Marlies terecht, u kunt ook bijvoorbeeld eyeliners laten
zetten. Alles kan naar u wensen gemaakt worden. Een
mooie brede eyeliner met schaduw technieken of toch
liever een compacte eyeliner? Misschien wel een kleurtje
ernaast? U kunt het zo gek niet bedenken of Marlies kan
het maken!
Heeft u ooit eens nagedacht om altijd een mooie kleur in
de lippen te hebben! Dit kan in de vorm van fulllips
Marlies is al 15 jaar gespecialiseerd in permanente make
up. Marlies volgt ieder jaar trainingen, zit boven op de
markt, is GGD gekeurd en werkt met de nieuwste en
meeste geavanceerde apparatuur. Hierdoor is de
behandeling nagenoeg pijnloos en kan er snel gewerkt
worden. Zo heeft de huid het minste te lijden.
Ook de pigmenten waarmee gewerkt wordt zijn van
uitstekende kwaliteit zodat de kleuren niet oranje of grijs
teruglopen.
De 3D hairstroke techniek van de wenkbrauwen is het
meest spraakmakend in de Hoeksche Waard en hebben
dan ook de bijnaam “MARLIESJES” gekregen.
Het werk van Marlies wordt door velen al herkent.
De “handtekening” die Marlies zet in de vorm van
wenkbrauwen heeft al heel veel dames blij gemaakt.
Permanent make up is geschikt voor jong (vanaf 18 jaar)
en oud. De oudste klant met permanente make up is 92
jaar. Geweldig om te zien hoe iemand straalt bij het
verlaten van de salon.

Dat Marlies dé specialiste is op het gebied van
permanente make-up wordt steeds bekender.
Klanten spreken tegenwoordig over “de
Marliesjes”, de prachtige wenkbrauw
technieken van Marlies.
Vooraf aan de behandeling gaan we goed het gezicht,
de stand van de wenkbrauwen en wensen van de klant
bespreken. Met een potlood gaat Marlies de vorm
tekenen om zo te kunnen zien hoe de wenkbrauwen er
na de behandeling eruit komen te zien. Door middel
van meerdere kleuren en verfijnde technieken tekent
Marlies kleine haartjes. Hierdoor is het bijna niet van
echte haren te onderscheiden.
Na een week is de kleur zachter en subtieler.
Eyeliners daar en tegen worden altijd geplaatst tussen
de wimpers. Daar is de plaats van bepaald. Wel kunnen
we de breedte en lengte aanpassen.
Door het plaatsen van een eyeliner heeft men altijd een
frisse blik en is het net of de wimpers donkerder uit de
huid komen. Ook een dubbele eyeliner met kleur is
mogelijk.
Het inkleuren van de lippen is weer helemaal hot. Er zijn
3 mogelijkheden: alleen een lipcontour, een
uitgeschaduwde lipcontour en het volledig inkleuren
van de lippen. Informeer naar de mogelijkheden.
Ook is Marlies gespecialiseerd in de medische
tatoeages. Tepelhofreconstructies, hazenlip correctie
en het inkleuren van littekens zijn hier voorbeelden van.
Permanente make up is uitermate geschikt voor
iedereen die er altijd verzorgd uit wilt zien. Maar ook
bij alopecia patiënten is dit de oplossing.
Wilt u meer weten of een intakegesprek of permanente
make up iets voor u is. Maak dan gratis en vrijblijvend
een afspraak bij Marlies
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Contouren
Contouren, het shapen van je gezicht wordt steeds
populairder. Met contouren gebruik je
bronzers, lichtere en donkere foundations of poeders
en highlighters om bepaalde delen van je gezicht te
accentueren of juist minder opvallend te maken.
Stap 1: Een goede basis
Alles begint bij de basis! Eerst een serum, oogcrème en dagcrème. Dan is
het aan te raden een primer te gebruiken. Deze maakt de huid glad en
zorgt ervoor dat je make-up netjes blijft zitten.
Stap 2: Concealer en foundation
Breng de concealer aan op de oneffenheden, breng daar na de foundation
aan. Dit zorgt voor een egale teint en verbergt eventuele rode vlekjes.
Kies hiervoor een kleur die gelijk is aan je eigen huidskleur.
Stap 3: Contouren & highlighten
De basis zit erop, tijd om te gaan shapen! De delen die je wilt accentueren in het
gezicht maak je lichter met een poeder of foundation. Dit doe je ook op de
plekken die je minder wilt laten opvallen of smaller wilt laten lijken met een
donkere kleur.
Stap 4: Blenden
Op dit moment heb je overal donkere en lichte strepen op je
gezicht. Tijd om deze te vervagen. Dit doe je het beste met een
beautyblender of contourkwast. Begin met de donkere kleuren
en ga daarna verder met de lichtere delen.
Stap 5: Fixeren
Maak je look af met een poeder of hydrating spray. Dit zorgt er voor
dat je make-up de hele dag door op zijn plek blijft zitten.
Stap 6: Blush
De laatste stap is het aanbrengen van een blush op de wangen.
Dit zorgt voor een natuurlijke gezonde teint.
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Volgt u ons?
Wellicht volgt u ons misschien op Facebook, Instagram of neemt u weleens een kijkje op onze website,
www.beautystudiomarlies.nl.
Blijf dat vooral doen want wij zitten niet stil. Op ons sociale media kunt u een kijkje achter de schermen nemen in ons mooie
bedrijf. Ook blijft u op deze manier op de hoogte van alle aanbiedingen en ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

Bent u zelf actief met sociale media? Dan heeft u geluk, want misschien wordt u wel de winnaar van onze winactie!

Hoe werkt het?
Op elk front kunt u wat winnen, zie hieronder wat de uitdagingen zijn. De winnaar wordt bekend gemaakt, u kunt dit volgen
op de sociale media. Houd ons daarom goed in de gaten!

Instagram:
Heb je een heerlijke behandelingen ondergaan in ons instituut of was u misschien in de buurt?
Maak dan de meest leuke foto die wat te maken heeft met ons bedrijf. Tag ons in je bericht. @marliza_bsm of via
#beautystudiomarlies
Wat voorbeeldjes… U bent toch in de buurt, hoe leuk is het dan om een selfie te maken met ons pand?
Of misschien bent u wel binnen geweest, en heeft u van een heerlijk kopje verse thee genoten: is dat niet fotowaardig?

Facebook:
Ook de volgers op Facebook kunnen meedoen! Hier werkt het net iets anders.
Benoem ons in een leuk bericht, natuurlijk niet zomaar een bericht.
Weer even een voorbeeldje… Nu de zon zich even niet laat zien ben ik maar even onder de zonnebank bij
@BeautystudioMarlies gegaan, wat een genot! Vergeet ons natuurlijk niet te taggen!

Ook via de website kunt u meedoen:
Stuur ons een e-mail hoe u bij ons terecht bent gekomen en vermeld wat u zo leuk vindt aan ons bedrijf.
Verzenden en klaar!

Maak het zo gek als je zelf wilt!
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Gun je voeten is wat extra’s
Binnenkort in ons instituut!
Bij Beautystudio Marlies werken we letterlijk
van top tot teen.
Kijk eens naar de afbeelding hiernaast. Je voeten
bevatten zo’n 7000 uiteinden van zenuwen die in
verband staan met allerlei verschillende organen
en lichaamsdelen.
De handen en voeten weerspiegelen het
volledige lichaam. Zo is het ook mogelijk, door
middel van inspectie van de hand- of voetzool
een diagnose te stellen. Door op specifieke
plaatsten te drukken verbetert de conditie van
het lichaam.
Eliza is gestart met de beroepsopleiding Voetreflexologie!
Misschien hoort u dit voor het eerst, maar de passie voor de voeten is er al heel lang.
Eliza houdt zich op dit moment vooral bezig met de cosmetische voetbehandelingen
met de gedachten altijd al Voetreflexologie te willen studeren. In haar cosmetische
voetbehandeling zit een deel voetmassage, in deze behandeling neemt ze het stiekem
al een beetje mee. Eliza heeft mooie technieken geleerd in Thailand. Zo kan ze u
precies vertellen waar u last van heeft. Heel veel mensen leven met onverklaarbare
klachten, zo kan ze vast verklappen: de voeten liegen niet.
Alleen nu is nog de vraag, hoe zijn die problemen op te lossen?
Stapje voor stapje komen daar antwoorden op.
Daarom, nog even geduld!
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Alle nieuwe producten even op een rij
Ondertussen zijn de klanten helemaal bekend met het Selvert concept. Het was even wennen
want de werkstoffen zijn zo hoogwaardig dat er maar een heel klein beetje van mag worden
gebruikt. Maar wat een resultaat en huidverbetering. Wat een aanwinst in ons bedrijf.
En wat halen we prachtige resultaten uit de salonbehandelingen.
Ook Selvert zit niet stil, een aantal lijnen is nog mooier door de verbeterde formules.
Hieronder staan een aantal nieuwe producten even op een rij:
AQUAWEAR OIL: Een droge olie. Dat houdt in dat het alleen op
het vocht gehalte van de huid gaat werken en niet op de talg
productie van de huid. Een boost als het over vocht gaat dus.
AQUAWEAR NIGHT MASK: Een heerlijk nacht crème met de
werkstoffen van een masker. Het heeft een enorm herstellend
vermogen. Voor nog meer effect, te gebruiken in combinatie met
de droge olie hierboven.
REGENERATION CREAM: Een crème op basis van slakken substantie.
Slakken hebben niet alleen een positief effect op herstellen van de
huid maar ook tegen de huidveroudering is dit product super.
REGENERATION EYE GEL: Natuurlijk is een oog-crème een must.
Selvert staat er om bekend dat je maar een klein beetje van het
product nodig hebt, dat het naar de punten toe gaat waar de crème
op dat moment het meest noodzakelijk is.
BALANCE MOUSSE: Alles begint met een goede reiniging, dit is de
basis van een goede huidverzorging. De naam zegt het al een beetje,
het brengt het talg en het vocht gehalte van de huid weer in balans.
Ook voor de mannen onder ons is het een fantastisch product!
BALANCE TONIC: Na het reinigen van het gezicht is het belangrijk de
laatste restjes van de reiniging nog even te verwijderen met een tonic.
De Balance Tonic komt uit dezelfde lijn als de Balance Mousse, die
hierboven beschreven is. Het mooiste effect is dan ook om deze
producten in combinatie te gebruiken.
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Aanraders van Beautystudio Marlies
Deze producten mag je niet gemist hebben! Vele klanten van Beautystudio Marlies
kunnen niet meer zonder deze heerlijke producten, daarom hebben wij ze speciaal
voor jou nog even uitgelicht!
De vitamine C-lijn is een aanwinst voor de huid, de heerlijke geur van
deze lijn doet je al geloven dat je de hele wereld weer aan kan. Dit door
de heerlijke sinaasappelgeur, ze zeggen ook niet voor niks dat de
sinaasappelgeur een gelukshormoon aanmaakt. We hebben de
Hydroflash Vitamine C-spray al is eerder benoemd maar dit product hoort
zeker thuis in dit rijtje. We hebben al verklapt dat die geweldig in gebruik
is om ook bijvoorbeeld de make-up te fixeren. Ook kun je de mensen er is
flink mee voor de gek houden, een nachtje slecht geslapen? Spray het op
je gezicht en hou vervolgens een powernapje. Uitermate geschikt voor
mensen die vermoeid zijn of slecht geslapen hebben. Met deze tip ziet
men er fris en uitgeslapen uit. Ook in de zomer is dit een product wat
niet te missen is, even opfrissen!
Dit romige soufflé masker is ook zeker een must have product in je
Selvert assortiment! Het is een heerlijk verzachtend, voedend,
regenererend en verstevigend masker! Geschikt voor de rijpere huid
met tekenen van veroudering. Het fijne van dit masker is dat je het op
meerdere manieren kunt gebruiken. Breng een mesdik laagje aan en
laat het 20 minuten inwerken. Afhalen en de verzorging erop. Ook is
het mogelijk om er een nachtje mee te slapen! (En dan niet vergeten
het gezicht goed te reinigen als je wakker word i.v.m. de fijne glans
van het masker)

De handen mogen niet vergeten worden. Deze heerlijk,
herstellende crème voedt intensief de huid. Dit zal de huid
mooier maken en de handen duurzaam beschermen. Het licht de
kleur van de huid op en reduceert vlekken. Ook niet te missen in
een handcrème is de zonnefilter, daarom zit er een bescherming 12
www.beautystudiomarlies.nl
van SPF 5 in verwerkt.

Online bestellen?
Tegenwoordig zijn alle producten ook online te verkrijgen, hoe handig is dat!
Neem gerust is een kijkje op onze nieuwe Selvert Thermal website.

www.selvertthermal.nl
www.beautystudiomarlies.nl
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Wat doet roken met de huid?
Iedereen weet dat roken slecht voor je is, dat is ongetwijfeld niets nieuws.
Nu is de vraag, wat gebeurd er precies bij een roker en wat doet dat met je
huid?
De nicotine van een sigaret zorgt ervoor dat de bloedvaten in de huid zich
vernauwen. Met als gevolg dat er minder zuurstof en voedingstoffen vervoerd
kunnen worden. Dit zorgt voor een vale, grauwe huidskleur je kunt er zelfs gelig
van gaan uitzien.
Diepere rimpels….
Bij dagelijks gebruik van minimaal 10 sigaretten zie je de huid in het gezicht
binnen vijf jaar al ouder worden. Dit heeft te maken met de collageenafbraak.
En dan hebben we het nog niet over de vitamine C in ons lichaam. Elke sigaret
ontneemt 25 mg vitamine C en dat is een belangrijke antioxidant voor
ons lichaam.
Rimpels rondom de lippen…
Door het inhaleren tuit men de lippen continu. Dit zorgt voor de verticale
rimpels rond de lippen.
Couperose door roken...
Door het beschadigen van de kleine bloedvaatjes in de huid vergroot u de kans
op couperose. Zeker als u daar al gevoelig voor bent. Vaak uit dit zich het eerst
op de neus en wangen.
Mee-eters door roken…
Bij het uitblazen van de sigarettenrook, blijven roetdeeltjes vaak plakken op de huid. Dit veroorzaakt mee-eters en
onderhuidse talgverstoppingen.
Maar nu genoeg hierover.
Misschien geeft bovenstaande je nog meer motivatie te gaan stoppen of misschien ben je al gestopt.
Hieronder wat tips van ex-rokers waar het lichaam enorm blij van wordt:
- Ga bijvoorbeeld detoxen, dit om alle vrijgekomen afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen.
- Start met goede nutricosmetics. Door het roken worden vitamines niet meer goed opgenomen en zeker de
vitamine C niet. Het is daarom ook belangrijk die vitamines weer op peil te krijgen door te supplementeren.

Bekijk hieronder de positieve gevolgen van het stoppen met roken:

14
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Beautyweetjes
Heb je er wel eens bij stil gestaan wat voor gekke gewoontes we hebben?
Van sommige dingen ben je je helemaal niet bewust.
We hebben wat leuke weetjes voor je opgezocht waar je er
ongetwijfeld een paar van gaat herkennen! Veel leesplezier!
-

Vrouwen zijn totaal 85 dagen bezig met ontharen in een heel leven

-

Een vrouw eet gemiddeld 3.5 kilo lippenstift in een jaar

Een gemiddelde vrouw besteedt zo’n negen jaar van haar leven aan shoppen
5% van je lipstick laat je achter op glazen, kopjes, kleding en mannen

-

Glas blokkeert dan wel alle UV-B stralen maar wel 50% van
de UV-A stralen gaat er doorheen
(en laat dit dan precies de boosdoener zijn van onze huidveroudering)
-

95% van de vrouwen heeft cellulitis… Maar daar is gelukkig een hoop
tegen te doen tegenwoordig!

-

-

Vrouwen stoppen gemiddeld na 5 weken, 2 dagen en 43 minuten
met een dieet… (oeps)

-

-

Met make-up naar bed gaan veroudert je huid zo’n 7x sneller

Het langste haar op de wereld is 5 meter en 63 centimeter lang
De huid van je lichaam bestaat uit ongeveer 19.000.000 huidcellen

Je lichaam bestaat 70% uit water (Meer water weetjes kun je vinden op pagina 26!)
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Nieuw en exclusief bij Beautystudio Marlies
OOGLIFT EN RIMPELBEHANDELING ZONDER OPERATIES EN ZONDER LITTEKENS!
Revolutionair en uniek met spectaculaire resultaten. Een doorbraak in huidverbetering en huidverjonging.
De voordelen van een Purebeau behandeling:
-

Het is een geweldig alternatief voor chirurgie!
Zonder bloed, snijden of hechtingen, de levende laag van de
huid wordt niet bereikt.
Het is een hele nieuwe technologie in huidveroudering en
huidverbetering

Wat kan er met de Purebeau behandeld worden?
-

Ooglid lifting/ correctie
Rimpels vermindering/ verwijdering
Neus-lippenplooi
Littekens

Hoe werkt het?
Het apparaat produceert aan het uiteinde van de fibroblast applicator
een kleine plasmatische flits. De flits springt vervolgens over op de huid
en onttrekt vocht aan de huid. Er ontstaat een klein puntje ter grootte
van een micromillimeter. Het puntje minimaliseert de huid en de directe
omgeving.
Verschillende punten worden strategisch geplaatst en afhankelijk van
het gebied wordt er een patroon gekozen. Het gevolg van deze
strategische plaatsing is dat de puntjes de overtollig e huid zichtbaar
verminderen.
Resultaat:
De huid is aanzienlijk strakker, de fibroblast zorgt voor een
littekenvrije genezing, de elasticiteit is verbeterd.
Na de behandeling:
Na de behandeling kan er zwelling ontstaan. Tussen de 5 en 10 dagen
laten de korstjes op de wond los en verdwijnen ze. Lichte roodheid is
na uiterlijk 3 weken verdwenen.
-

Het is een risicoloze behandeling als u zich nauwkeurig aan de
nazorg instructies houdt.
De behandeling duurt zo’n 1 tot 2 uur inclusief intakegesprek
Het is ongeveer 2 jaar zichtbaar.
Matig tot weinig pijn door een goede voorbereiding en een
snelle behandeling.
16
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Ooglift en rimpelbehandeling zonder operatie en zonder
littekens. Een geweldig alternatief voor chirurgie.
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Huidanalyse en adviescentrum
Nieuw! Ons huidanalyse en adviescentrum, hier kunt u terecht voor een huid en hoofdhuid advies.
Met onze apparatuur kunnen we een professionele analyse maken.
We hebben daar verschillende apparaten voor, daar kunt u op pagina 20 alles over lezen!

Er zijn vele stoffen in de huid die meespelen met het verouderingsproces. Hierboven wordt bijvoorbeeld collageen
en elastine uitgelicht. Dit geeft ons een meetbaar beeld waar wij een passend behandelplan voor op kunnen
stellen.
U kunt zelf meekijken en zijn ook de vooruitgangen in de huid meetbaar!
U bent iedere 1e donderdag van de maand welkom voor een vrijblijvende huisanalyse.

Maak snel een afspraak om een kijkje te nemen!
18
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producten en
Maak wel even een afspraak dan hebben wij de tijd voor U.
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Huidanalyse apparatuur
Bij Beautystudio Marlies gaan we net dat stapje verder om u een goed advies te geven door de
juiste diagnose te stellen. Dit kunnen we doen door de Professionele huidanalyse-apparaten die
wij in ons instituut hebben, uw huid vertelt het ons! Meten is weten!
We werken met 3 apparaten:
-

De Callagari soft plus, een geavanceerd apparaat waar we vocht, talg, elasticiteit en pigmentstoringen mee
kunnen meten.

-

De skinscanner, u kunt zelf meekijken hoe uw huid eruitziet.

-

De haarscope, dit apparaat vergroot 200x en geeft een mooi beeld hoe uw hoofdhuid en huid eraan toe is.
Wij lossen hoofdhuid/ haarproblemen op.

De Callagari uitgelicht:
De Callagari is een nieuwe stap in onze professionele
benadering voor uw huid, een volledige en
wetenschappelijke huidanalyse, die gebruik maakt
van alle parameters en effectief meet.
U bent steeds welkom voor een professionele
huidmeting met ons nieuwe huidanalyse-apparaat.
Wij meten het vochtgehalte (hydratatie), de elasticiteit,
het sebum (vetgehalte), de pigmentatie
(verkleuringen) en de roodheid (couperose, rosacea).
Onze huidanalyse is de meest wetenschappelijke en de
meest volledige en geeft informatie over o.a. de
huidstructuur, poriën en vetgehalte, huidreliëf en
hoornlaag, doorbloeding, elasticiteit, spierspanning,
vochtgraad, vlekken, verborgen littekens, zonschade
en de aanwezigheid van huidoneffenheden.
Een volledige huidtest duurt ongeveer 30 minuten
De analyse wordt gemaakt en er wordt een persoonlijk
behandelingsprogramma opgesteld, aangepast aan
uw wensen, budget en probleemzones.
Onze wetenschappelijke huidanalyse geeft u de
zekerheid dat u op de juiste weg bent!
Met deze huidanalyse kunnen wij u het juiste advies geven voor verbetering of handhaving van uw huidconditie.
20
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Hoe werkt het?
Voorbereiding voor de huidanalyse:
-

Uw huid mag niet gereinigd worden op de dag van de afspraak.
Uw haar mag niet gewassen worden op de dag van de afspraak.
Gebruik geen crèmes of make-up.
Breng uw huidverzorgingsproducten en make-up die u normaal gebruikt mee.
Noteer welke medicatie en/of voedingssupplementen u gebruikt.

Hoe verloopt uw eerste professionele huidanalyse?
-

Wij zullen eerst de huid reinigen.
Vervolgens zal specifiek in kaart gebracht worden wat uw wensen zijn.
Daarna volgt stap voor stap de huiddiagnose.
De computer zal n.a.v. de metingen de resultaten berekenen.
Een overzicht wordt uitgedraaid en met u besproken.
De eventuele vervolgstappen zullen ook met u besproken worden na verslag analyse.

STAP 1, Allereerst wordt vastgesteld wat voor soort huid u heeft
-

Niet vet en niet droog, zacht en soepel van
structuur is de normale huid.
Droge huid is fijn van structuur, lijkt vlekkerig doordat
het vocht- en vetarm is.
Gecombineerde huid – Vet op voorhoofd, neus en kin
en voor de rest droog of normaal.

STAP 2, Er wordt onderzocht op verdere
karakteristieken in uw huid
Heeft u last van acne of couperose, is uw huid extreem
gevoelig of zelfs allergisch? Het pigmentgehalte, het reliëf
en het vochtgehalte worden vastgesteld.

STAP 3, Er wordt een behandelplan
opgesteld
Daarin staat welke verzorgingsmiddelen
het beste zijn voor uw huid en welke
aanvullende behandelingen of preparaten
u nodig heeft of kunt gebruiken.
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Skinscanner
De SkinScanner is een uniek huidanalyse apparaat.
Ook voor de klant is dit een unieke en leuke
beleving. Het is namelijk direct zichtbaar in welke
staat de huid zich verkeerd. Door middel van blauw
licht ontstaan er kleuren op de huid. Oranje staat
bijvoorbeeld voor talg en paars staat voor een
vochttekort, wit staat voor verhoorning, etc. zo is
het direct zichtbaar waar de probleemzones zitten
die we vervolgens weer kunnen verbeteren. Op
deze manier kunnen we een behandelplan op maat
maken en een goed advies geven.

Hoofdhuidscope
Door gebruik van de haarscope kunnen we kijken hoe de haren uit de
hoofdhuid komen. En ook de conditie van de hoofdhuid en haren
beoordelen. Op deze manier kunnen we zien wat er gebeurt en de
oorzaak behandelen. De scope vergroot 200x.
We kunnen de hoofdhuid beoordelen op talgproductie, doorbloeding,
schilfering en de algehele conditie/gezondheid van de hoofdhuid
bekijken. Mooi, glanzend haar kan je alleen krijgen als de hoofdhuid
gezond is en goed doorbloedt. Als de doorbloeding van de hoofdhuid
niet goed is zal het haarzakje waar de haar in groeit niet voldoende
voeding krijgen. Het slikken van bijvoorbeeld vitamine B helpt vaak
tegen haaruitval maar alleen als de doorbloeding goed is omdat dit via
het bloed getransporteerd wordt. Een slecht doorbloede en niet
schone hoofdhuid veroorzaakt haaruitval, en geeft een gebrek aan
volume. Stylingproducten zullen dan ook onvoldoende resultaat geven
en mogelijk het probleem alleen maar verergeren.
22
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De weg naar de Beauty Award 2017….
We zijn een nieuw avontuur gestart. Na de nominatie van de Zakenvrouw Hoeksche Waard was het nu tijd voor de volgende
stap, inschrijven voor de Beauty Award, de Oscar in ons vak!
De aanmelding was al een hele klus, er was een lijst met vragen waar uitgebreid op moest worden geantwoord. Diploma’s,
certificaten en voorbeelden van reclame-uitingen moesten worden meegestuurd. Uren is eraan gewerkt om er echt iets
moois van te maken wat resulteerde in een mooi gedrukt fotoboek met maar liefst 70 pagina's. Een mooie bewustwording
over het reilen en zeilen binnen het bedrijf. En dan afwachten, want de volgende stap zou een bezoek van een mystery guest
kunnen zijn. Spannend, want dat zou iedere nieuwe klant kunnen zijn en die hebben we bijna dagelijks. Dus onze strategie
was ons werk doen zoals we dat altijd doen.
Onze inzending is door een professionele jury beoordeeld op 4 verschillende disciplines
-

Communicatie en marketing
Business en strategie
Vakkennis en opleidingen
Organisatie/ personeel en sales

Vervolgens kregen we een bezoek van de mysterie guest op 23 november, wat een verrassing dat we haar mochten
ontvangen.
We zitten dus in de race!
Op 15 december kwam het verlossende woord we zijn genomineerd!
Wat een ontzettende eer om voor de Beauty Award genomineerd te zijn en wat zijn we stiekem trots.
Samen met Eliza hebben we het afgelopen jaar grote sprongen gemaakt en veel nieuwe en uiteraard reeds bestaande
klanten mogen ontvangen in ons prachtige nieuwe kleinschalig wellness instituut.

Bij de TOP 3 behoren van de beste schoonheidssalon van Nederland geeft natuurlijk aanleiding tot fantastische
activiteiten bij ons in het instituut met mooie aanbiedingen. En zoals eerder dit jaar, wie genomineerd is trakteert,
en daar laten we onze klanten van mee genieten.
18 januari was het dan zover de Jury dag van de Beauty Award 2017. Marlies werd verwacht bij de Academy
Schwarzkopf. Echte oude liefde, haar carrière als kapster begon met Schwarzkopf. In 1986 had zij de eer een
rondleiding te krijgen in de fabriek. Die stond toen nog in Dordrecht. En wat was het leuk en gezellig om de jury te
ontmoeten. Het duurde maar 25 minuten. Veel te kort, ze had zo graag meer willen vertellen.
Van 1 februari tot 1 maart kon men stemmen voor de publieksprijs. We hebben een mooie flyer laten drukken en
er een leuke actie aan verbonden.
9 maart hadden we een onverwachts uitje, genomineerden dag! Alle genomineerden waren bij elkaar en we
konden kennis maken met de beautytoppers uit het vak. Ook is er een filmpje opgenomen, dit werd afgespeeld op
de uitreiking. 10 april was de uitreiking in studio 21 te Hilversum. Een avond vol show, spanning en gezelligheid.
Wat was dat een geweldige avond, geen goud maar wel zilver voor de dames!
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Cavitatie…
Cavitatie, Een revolutionaire behandelmethode voor cellulitis, plaatselijk afslanken en huidverstrakking.
Het is een eenvoudige, pijnloze methode om af te slanken, uw figuur te shapen en cellulitis kwijt te raken.
Een combinatie van 2 afslank technieken in 1 apparaat. Een compact en degelijk design met alle benodigde
functies. Cavitatie maakt gebruikt van laagfrequente geluidsgolven met een hoge trilling energie die in staat is om
diep en hard vet te verminderen. Door deze geluidsgolven wordt het vocht rondom de vetcellen in beweging
gebracht, er ontstaan luchtbelletjes tussen de vetcellen die vervolgens imploderen. Hierdoor ontstaat er druk op
de wanden van de vetcellen waardoor deze breken. Aangezien het lichaam de vetafvoer goed moet kunnen
verwerken, gaat het niet om grote hoeveelheden vet die je kunt behandelen maar om kleine lokale
vetophopingen.
Hierbij kun je denken aan de volgende zones:
-

Love handles
Buik rol boven en onder de navel
Randje onder de bh
Onderkin
Zadeltassen
Binnenkant dijen
Knieën
Achter- of bovenkant armen

De radiofrequente golven dringen door het huidoppervlak in de
diepere huidlagen waar ze in warmte worden omgezet. Ze werken
in op de lederhuid en de hypodermis (het onderhuids vetweefsel).
Door de optredende warmteontwikkeling worden in de huid de
bloed- en lymfeafvoer en de stofwisseling versterkt.
Weefsels met een sterk watergehalte, zoals vetcellen, talgklieren
en de diepere vochtrijke huidlagen nemen de energie op.
Vervolgens zetten die weefsels de energie om in warmte waardoor
de temperatuur stijgt. Als gevolg daarvan krimpt de huid en
verminderen de vetcellen in omvang.
De poriën verkleinen en de gelaatscontour wordt steviger en fijner.
De procedure neemt zo’n 20 tot 40 minuten in beslag,
afhankelijk van de behandelzone. Er gaat geen bijzondere
voorbereiding aan vooraf (op de schone, droge huid wordt een
gel aangebracht en vervolgens wordt via bepaalde lijnen een
apparaat tegen de huid gezet).
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Deze behandeling is absoluut pijnloos: de klant voelt een warmte; de resultaten zijn al
na de eerste behandeling zichtbaar, maar voor de fixatie hiervan
worden gemiddeld 8 behandelingen aanbevolen.
Belangrijk is om het gebied dat in de salon behandeld wordt ook thuis te behandelen.
Hier hebben wij een speciaal product voor van Selvert.
Cavitatie is niet bedoeld om af te slanken, het gaat echt om lokale vetophoping die er met afslanken niet afgaan.
Belangrijk is dat u op gewicht bent en blijft.
Voeding en beweging
-

Het is verstandig om na de behandeling 1 tot 1.5 liter water te drinken
Na de behandeling is het lichaam nog druk aan het werk. Geadviseerd wordt de eerste dagen geen alcohol
te drinken. Dit om de lever niet tot last te zijn.
Het drinken van groene thee werkt zuiverend en ontgiftend en zal de behandeling ondersteunen. Téadoro
heeft zuivere groene thee en is bij ons in de salon te koop.

Voor het ideale proces is het verstandig de eerste 3 dagen geen snelle koolhydraten te gebruiken zoals brood,
witte pasta, suikers, aardappelen. Het lichaam heeft een overlevingsmechanisme om energie in de vorm van vet
op te slaan in tijden van nood. Met het eten van koolhydraten wordt het hormoon insuline geproduceerd dat een
signaal aan het lichaam geeft om vet uit de bloedbaan te halen en op te slaan in de vetcellen. Dit willen we nu net
niet na een cavitatie behandeling.
Dit gebeurt ook met het vrijgekomen vet na een cavitatie behandeling, daarom is het zinvol na de behandeling te
sporten of goed te bewegen.
Op die manier raakt het lichaam zijn energie goed kwijt.
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Waterweetjes:
Heb je er wel is bij stil gestaan hoe ontzettend belangrijk water voor ons lichaam is?
Daar gaan wij meer over vertellen! Het menselijk lichaam bestaat voor 70% uit water, bij
de geboorte uit ongeveer 80 procent. Onze hersenen bestaan voor 70% uit water en de
longen voor bijna 90%. Hoe veel is dat..! Maar niet alleen onze organen hebben water
nodig om te functioneren. Ook ons spierweefsel bevat +/- 75% water en onze beenderen
ongeveer uit 22%! Zelfs ons bloed bestaat uit ongeveer 83% uit water, wat weer helpt bij
de spijsvertering, vervoer van afvalstoffen en het reguleren van de lichaamstemperatuur.
Nu we dit in kaart hebben begrijpen we ook dat water heel belangrijk voor ons is, maar
daar zijn we ons lang niet altijd bewust van en ongemerkt is dit een kwelling voor het
lichaam. Een tekort aan vocht in ons lichaam staat in verband met veel ziektes en
lichamelijke klachten. Drink daarom gemiddeld acht glazen water per dag! Je lichaam is
slim genoeg en geeft verschillende signalen af als het te kort heeft aan vocht, luisteren
naar je lichaam is daarom ook prioriteit.
-

Wist je dat er tussen de wervels een geleiachtige stof zit dat goed gevoed blijft door genoeg te drinken.
Bij een tekort kan men last krijgen van gewrichtsproblemen.

-

Een droge craquelé achtige huid is het gevolg van vocht te kort in de huid. De huid ziet er grauw uit zonder glans.

-

Belangrijk is om in 1x het glas leeg te drinken en niet de gehele dag door kleine slokjes, je hersenen moeten een
verzadigingsgevoel krijgen en stuurt anders bij elke slok de nieren en blaas weer aan.

-

Met een te kort aan vocht daalt het energiepeil, dit kan ook van invloed zijn op je humeur.

-

Droge ogen, de ogen maken minder traanvocht aan als je niet voldoende drinkt.

-

Duizeligheid kan een teken zijn van vochtgebrek.

-

Hoofdpijn, de hersenen bestaan uit vocht, een te kort zorgt voor hoofdpijn

-

Gele urine wijst op een gebrek aan vocht.

-

De hoeveelheid ongewenste stoffen in ons drinkwater neemt toe, ondanks alle inspanningen van onze
waterzuiveringsmaatschappijen. Drink altijd gezuiverd water en niet uit plastic. Het plastic bevat een stof BPA dat
slecht is voor onze gezondheid.

-

Drink vooral tussen de maaltijden door en niet te veel tijdens een maaltijd. Veel drinken tijdens een maaltijd remt
de spijsvertering. Het lichaam haalt niet alle voedingsstoffen uit je eten en dat is jammer.

-

Start de dag met 2 grote glazen water om het lichaam op gang te helpen

-

Water zorgt voor transport van vitaminen, mineralen en voedingsstoffen naar onze cellen en zorgt dat afvalstoffen
worden afgevoerd.

-

Water speelt een belangrijke rol bij de spijsvertering.

-

Een van de meest spectaculaire taken van water is het bewaken van onze ideale lichaamstemperatuur.
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Voeten bij Esmée
Eerst zal ik mij eens even voorstellen, mijn naam is
Esmee Outermans. Ik ben de schoondochter van Marlies
Koopman.
Afgestudeerd Allround Schoonheidsspecialiste en
Pedicure. Graag ontvang ik u bij Beautystudio Marlies,
binnen dit prachtige bedrijf mag ik u van alle
voetenproblemen af helpen.
Natuurlijk kunt u ook terecht voor een heerlijk
voetenwellness en onderhoud van de voeten, want de
voeten mogen niet vergeten worden!

Mijn missie is mensen
bewust te maken van het
belang van gezonde voeten
en een unieke oplossing
te bieden voor mooie,
zachte, verzorgde voeten.
Voeten die gezien mogen
worden!

Het is van groot belang om de voeten en teennagels goed te verzorgen. Helaas geldt meestal dat we dat pas gaan
doen als de signalen van de voeten niet meer te negeren zijn. Onaangename geurtjes, branderige voeten,
jeukende schimmeltjes, ingroeiende/ ingegroeide nagels en pijnlijke likdoorns zijn nog maar een kleine opsomming
van grote ongemakken.
Footlogix
Voor de behandeling van de voeten werk ik exclusief met het nieuwe merk
Footlogix. Footlogix is een revolutionaire lijn verzorgingsproducten, voor alle
voetaandoeningen.
De producten sluiten de huid niet af en belemmert haar natuurlijke werking
niet. De producten zijn op basis van een mousse, dit zorgt ervoor dat de
producten niet vet zijn en makkelijk zijn in gebruik.
Geglibber in de schoenen is hiermee verleden tijd. De producten leveren al na
enkele dagen verbluffende resultaten op.
Na een uitgebreide analyse van de voeten en nagels krijgt u een
advies mee op maat. U kunt de producten thuis ook gebruiken.
Zo heeft U langer profijt van de pedicure-behandeling en problemen
worden zo grondig aangepakt en opgelost.
Voetenweetjes:
•
•
•
•

Gemiddeld lopen we per dag 8.000 tot 10.000 stappen. In een mensenleven is dit opgeteld
185.000 kilometer. Je bent dan meer dan vier keer de wereld rond gelopen!
Iedere voet bezit wel 250.000 zweetkliertjes, die per dag zo’n kwart liter vocht afscheiden.
De voet telt 26 botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 spieren en pezen.
De 52 botten in je beide voeten vormen samen een kwart van alle beenderen in je lichaam.
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