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Team Beautystudio Marlies

Marlies Koopman
- Allround
Schoonheidsspecialiste
- Visagiste
- Orthomoleculair
voedingsspecialiste
- Sinds 2000 gespecialiseerd
in permanente make-up
Marlies volgt alle trends en
nieuwe ontwikkelingen op
beautygebied. Zo blijft ze altijd upto-date. Haar passie ligt vooral bij
de permanente make-up. Door de
jarenlange ervaring als visagiste is
ze een echte master in dit vak
geworden. De permanente
wenkbrauwen die door Marlies
gezet zijn worden herkend in de
Hoeksche Waard. Als er over
“Marliesjes” gepraat wordt weet
iedereen waar het over gaat.

Eliza Koopman
- Allround
schoonheidsspecialiste
- Acné specialiste
- Fibroblast specialiste
- Fysioreflextherapeut
Eliza is zich helemaal op medisch
gebied aan het specialiseren.
Heeft u last van huid/
lichaamsproblemen dan bent u bij
Eliza op het juiste adres. Ze kijkt
waar de oorzaak ligt van het
probleem en gaat dat behandelen.
Dit kan zijn met voeding,
voetreflextherapie of met
gezichtsbehandelingen.
Door dit te combineren zijn er
prachtige resultaten. Wat voor
klachten u ook heeft in het
lichaam, Eliza weet er wel raad
mee.

Esmée Outermans
- Allround
schoonheidsspecialiste
- Gediplomeerd pedicure
- Acné specialiste
- HIFU specialiste
- Diverse specialisaties
Esmée heeft een passie voor
verzorging van top tot teen. Samen
wordt er een plan op maat gemaakt
om aan alle wensen te kunnen
voldoen. Een behandeling is pas
echt compleet met wat extra zorg.
Zo begint ze elke pedicure
behandeling met een voetenbad en
een scrub. Bij Esmée kunt u terecht
voor diverse specialisaties . Dit is
zeker een aanrader om
bijvoorbeeld naast uw normale
gezichts- behandeling erbij te
boeken.

Beautystudio Marlies
Middelstraat 33
3264 AN, Nieuw-Beijerland

www.beautystudiomarlies.nl
info@beautystudiomarlies.nl
06-27158018
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Over de Marliza…
Vele klanten vroegen mij hoe ik zo op het idee kwam een magazine te gaan schrijven, speciaal voor deze
klanten heb ik mijn verhaal over de Marliza op papier gezet. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn
naam is Eliza Koopman, de dochter van Marlies. Misschien kunt u het wel raden, Marliza staat voor mijn
moeder en mij, MARlies & eLIZA. Vanaf het moment dat ik bedacht had een magazine te gaan maken
was er daarom geen twijfel over de naam. Samen met je moeder werken is denk iets waar velen van
dromen, maar wat zeker niet bij iedereen goed gaat.
Ik kon niet wachten om te beginnen met werken maar ik moest nog even geduld hebben. Eerst moest het
instituut nog flink verbouwd worden om überhaupt een werkplek voor mij te maken.
Zo ontstond het idee! Ik dacht, ik moet heel de zomervakantie nog overbruggen dus waarom zou ik die
tijd niet nuttig besteden. Toen ik mijn moeder vertelde dat ik een magazine wilde maken was er toch wel
even een kleine verbazing. Ik was toen 16 jaar en ik ben vreselijk dyslectisch. Maar waar een wil is, is een
weg! Ik begon met typen en bedenken en om de punten op de i te zetten liet ik het door een aantal
personen contoleren. Iemand op spelling, de ander op lay-out, ik wilde niks over het hoofd zien.
Het magazine ging met name over de verbouwing en de stap die mijn moeder genomen heeft om uit te
breiden. Van een zolderkamer naar een compleet kleinschalig instituut. Ik heb in het magazine wat uitleg
gegeven over wat Beautystudio Marlies allemaal te bieden heeft. En ik heb de klanten een kijkje achter de
schermen mogen geven.
Vol trots liet ik mijn moeder het magazine zien, we besloten het uit te gaan delen bij de feestelijke opening
van het nieuwe instituut. De klanten vonden het geweldig. Ik kreeg er zoveel leuke reacties op. Het zou
een eenmalig magazine worden, want het kostte zoveel tijd om een magazine te maken. Maar er was
ondertussen alweer zoveel gebeurd in een jaar tijd, we werden genomineerd voor de Beauty Award en er
waren nieuwe behandelingen bijgekomen. Zo besloot ik toch ondanks mijn drukke leven er weer voor te
gaan. Ik dacht, als ik nog een keer een magazine ga maken moeten er wel veel dingen anders. Ik had de lat
een stuk hoger gelegd voor mezelf. Zo heb ik een speciaal logo laten ontwerpen en had ik veel
verbeterpunten. U raadt het vast al… daar kwam Marliza 2.
Nu weer een jaar verder ging het opnieuw kriebelen; er werd een speciale Spaanse avond gepland voor
klanten en hoe gaaf zou dat zijn als ik daar mijn 3 e magazine kan laten zien! Ook nu werd de lat weer
hoger gelegd. Zo had ik bij mijn 1e en 2e magazine elke keer problemen met het drukken van het blad, dat
moest dit jaar anders en ik had weer heel wat verbeterpunten gezien.
Tja, ik denk dat ik het perfectionisme van mijn moeder heb…
Zal er ook nog een 4e editie van de Marliza komen? Wie zal het zeggen… Voor nu, heel veel leesplezier!
Mocht u de 1e en 2e Marliza gemist hebben dan kunt u deze terugvinden op onze nieuwe website!
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Verwendag voor kankerpatiënten
5 januari 2018
Team Beautystudio Marlies doet graag iets leuks en vooral goeds voor een ander.
In het verleden hebben wij al meerdere keren bijzondere beauty evenementen georganiseerd en de
opbrengst daarvan gedoneerd aan de kankerstichting.
Dit keer wilden wij het anders doen! We organiseerden een dag voor de kankerpatiënt zelf.
Het werd een compleet verzorgde beauty-dag met een lach en een traan. Door sponsoren en vrijwilligers
te werven konden we de patiënten met elkaar een onvergetelijke dag bieden. Bouman sportprijzen had
prachtige shirts voor ons gemaakt. Zo konden we allemaal in dezelfde shirts werken en waren wij ook
klaar voor deze bijzondere dag.
De dag begon gezamenlijk met koffie en gebak van Bakkerij Boender. Als dat geen goed begin is…
We hadden besloten de beauty-dag met een meditatie te starten, met heel wat oefenen en misschien wel
10 keer inspreken en opnemen hadden we uiteindelijk een bijzondere eigen meditatie gemaakt. We
vonden dit best een beetje spannend want niet iedereen is gewend te mediteren. Achteraf waren we blij
dat we de dag zo waren begonnen, het gaf gelijk een bijzondere sfeer en door eerst alles achter je te laten
kon het genieten echt beginnen.
Vooraf was er goed gekeken en besproken wat er wel niet behandeld kon worden en of er nog speciale
wensen waren. Zo hadden we met heel wat puzzelen een gevarieerde planning gemaakt.
Wat is er genoten van de gezichtsbehandelingen, voetmassage, hydromassage bed, aromatherapie en
manicure. Ook de nagels van de dames werden gelakt.
Tot slot konden de dames door voor de make-up. Wat was dit een prachtig moment. Sommige hadden net
weer nieuwe wimperharen waar voor het eerst weer mascara op ging of ze konden weer eens in de
spiegel kijken met wenkbrauwen. Naast de verwenmomenten was het ook heel bijzonder dat iedereen
met elkaar in gesprek ging. Lotgenoten onder elkaar. Momenten en verhalen van herkenning.
Nieuwe vriendschappen werden gesloten en telefoonnummers werden uitgewisseld.
Als afsluiting hebben we met elkaar genoten van de heerlijke lunch verzorgd door het Wapen van NieuwBeijerland. Na de lunch sloten we af met een handpakking. Iedereen ging met een super leuke en vooral
goed gevulde goodybag naar huis en een smile van oor tot oor. Ook wij gingen zeer tevreden, voldaan en
zeker ook onder de indruk naar huis. Wat een prachtige dag en wat was het een mooi begin van een
nieuwjaar.
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HIFU
HIFU klinkt toch een stuk makkelijker dan High Intensity Focused Ultrasound maar wat betekent dit nu
precies? HIFU levert rechtstreeks warmte-energie aan de huid en het onderhuidse weefsel, het stimuleert
het collageen van de huid te vernieuwen en zorgt voor hernieuwde spanning van de elastine vezels en
verbetert daarmee de textuur en de verslapping van de huid. Hierdoor ontstaat een liftend effect van de
huid, terwijl er geen beschadiging van de opperhuid optreedt.
Het is een behandeling waarbij ultrasound wordt gebruikt voor een vooraf bepaalde diepte van de huid,
de SMAS laag. SMAS staat voor Superfaciaal Musculo- aponeurotic System. Het kan de resultaten
bereiken van een facelift zonder injecties of plastische chirurgie. Dat hangt echter van de verslapping
van de huid en de leeftijd af. Een extra bonus van deze methode is dat je na de behandeling gewoon weer
verder kunt gaan met je dagelijkse bezigheden. Deze techniek kan worden toegepast bij mensen van alle
huidskleuren, in tegenstelling tot die van lasers en intense puls lichten.
Direct na de behandeling is nog geen verschil te zien, dit omdat er pas na een aantal weken nieuw
collageen wordt gevormd. Het nieuw gevormde collageen vult de rimpels op met als resultaat een
gladdere, jongere en gezondere huid. Het resultaat van de behandeling kan nog beter worden door de
huid van binnen uit te ondersteunen met voedingssupplementen. En goede verzorging van buitenaf.
Laat u adviseren door de specialisten.
HIFU is erg mooi te combineren met fillers. Wij adviseren eerst de HIFU behandeling te ondergaan om
het resultaat te beoordelen. Daarna kan de finishing touch gedaan worden met een filler. HIFU is
bijzonder geschikt voor hals, decolleté en kaaklijn. Ook het voorhoofd, slapper wordende huid onder de
ogen en kraaienpootjes kunnen behandeld worden. De behandeling is niet geheel gevoelloos, er is een
warmte prikkeling voelbaar. Wij adviseren voor de behandeling een paracetamol in te nemen.

Voordelen van de HIFU:
-

-

Snelle en korte behandelingstijd: 60 minuten voor gezicht en hals.
Strakker maken van onderhuids SMAS weefsel (spieren,
onderhuids vet en bindweefsel).
Geen beschadiging aan de oppervlakte van de huid.
Geen herstelperiode, de huid kan in het begin wat rood zijn maar
zal zich daarna spoedig herstellen.
Geen injecties.
Vervangt de traditionele chirurgische lift met een niet invasieve
techniek.
Keert de verslapping, verzakking en andere tekenen van
veroudering.
Slechts één behandeling nodig, het volledige resultaat zal geleidelijk
zichtbaar worden vanaf de 2e maand en zal minimaal 1 tot 2 jaar
daarna zichtbaar blijven. Afhankelijk van leeftijd, conditie van de
huid, leefwijze, roken enz…
De behandeling kan zowel bij mannen als vrouwen

Meer informatie over de HIFU? Neem een kijkje op onze website.
GA NAAR ➡️ behandelingen ➡️ HIFU anti-age therapie
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Tatoeage verwijderen zonder laser…

Wij vervagen de tatoeage niet, wij verwijderen hem!

Bijna altijd kunnen we de tatoeage-inkt volledig verwijderen met de Skinial methode.
Ongeacht wat het type of kwaliteit van de tatoeage-inkt of de tatoeage is.
Zoals duidelijk te zien is in de voor / na foto’s, is alleen de bovenste laag van de huid verwijderd.
Met behulp van een micro-pigmentatie apparaat vormen we kleine cirkels. Zo lijkt het alsof de huid licht
geschaafd is op die plek. Op het behandelde gebied wordt de verwijderingsvloeistof toegepast, dit is
gebaseerd op melkzuur. De vloeistof werkt langzaam in op de tatoeage-inkt.
De macrofagen in ons lichaam hebben de inkt ingekapseld en beschermd tot op dat moment.
De cellen verliezen hierdoor hun kracht en laten het pigment van de tatoeage los. De macrofagen die de
inkt hebben ingekapseld en beschermd worden nu herkend door het afweersysteem van het lichaam als
een vreemde stof. Daarom worden ze rechtstreeks naar het huidoppervlak gestuurd waar een korst zal
ontstaan. Deze korst droogt na een paar dagen op en het behandelde gebied geneest volledig binnen een
paar weken. Het pigment gaat dus samen met de korst uit het lichaam wat bij laser niet gebeurt.
De lasertechnologie verwijdert nooit de tatoeage, het versnippert de pigmenten alleen in kleine stukjes en
verspreidt ze over het bloedvat en het lymfesysteem. Wij vervagen de tatoeage dan ook niet maar
verwijderen hem!
Omdat we maar kleine stukjes tegelijk kunnen doen zijn hier meerdere behandelingen voor nodig.
Na elke Skinial behandeling heeft de huid even de tijd nodig om te herstellen. Acht tot tien weken na de
behandeling kan er verder worden gegaan met het aangrenzende gebieden. Dit doen we tot de gehele
tatoeage is verwijderd. Na het genezingsproces krijgen de behandelde gebieden hun originele huidkleur
terug en wanneer dat is gewenst kan er opnieuw worden getatoeëerd.
Het is dan ook van belang dat er eerst goed wordt gekeken naar de opties. Er wordt van tevoren een
intake gedaan. Na dat de tatoeage bekeken is, kan er een behandelplan worden gemaakt. Heb je vragen
over jouw tatoeage of ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor de behandeling? Neem dan even
contact met ons op en lees gerust nog wat meer erover op onze website.
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Glowskin, drie in één!
Het alternatief voor microdermabrasie, zuurstofpeeling en zuurstofbehandeling in
één!
Wat gebeurt er?
Er worden gelijktijdig 3 functies uitgevoerd;
Exfoliatie:

Insluizen:

Het verwijderen van de dode huidcellen en het stimuleren
van nieuwe huidcellen.

Ingrediënten worden door de huid opgenomen door de
gecombineerde actie van exfoliatie en zuurstofvoorzieningen
van binnen uit, wat direct zorgt voor vermindering van fijne
lijntjes.

Zuurstof:
De gel reageert met de toegepaste kop van het apparaat
waardoor er ontelbare koolstofdioxide belletjes tegen het
huidoppervlak uiteenspatten. Hierop reageert het lichaam
door zuurstofrijk bloed naar het behandelgebied te sturen.
Dit resulteert in onmiddellijke huidverbetering.

Voor wie?
De behandeling is toepasbaar op alle huiden, geschikt voor alle leeftijden, mensen die willen stralen
tijdens een feestje, huidproblemen willen aanpakken (bijvoorbeeld acne of rosacea), grove poriën willen
verminderen, de huidtextuur willen verbeteren, de huid willen verjongen, anti-aging willen, etc.
Er zijn 2 verschillende behandelkits. Elke behandelkit bestaat uit een speciaal kopstuk waarop een
gepatenteerde capsule zit. Deze capsule wordt op de behandelapplicator geplaatst. Daarnaast zit er in de
kit een speciaal geformuleerde gel die op huid wordt aangebracht. De gels bestaan uit ingrediënten die
onomstotelijk bewezen hebben een positieve werking op de huid te hebben zoals anti-oxidanten,
fruitzuren, retinol, hyaluronzuur en peptiden.

Voordelen:
-ddNatuurlijk zuurstofvoorziening in de huid

-ddKan het gehele jaar door worden ondergaan

-ddOptimale exfoliatie en verbeterde cel
vernieuwing
-ddAanrader voor heren

-ddVerhoogt de werking van
verzorgingsproducten
-ddGeen hersteltijd maar direct een stralende huid

-ddGeschikt voor alle huidtypen

-ddGeschikt voor elke huidskleur

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
Eerst wordt er een huidanalyse gemaakt om te kijken met welke producten we gaan werken en om te
kijken in welke staat de huid zich bevindt. Vervolgens wordt de huid met de hand gereinigd en gaan we
starten met de capsule en de gel. Er zal een reactie plaats vinden waarbij kleine koolstofdioxide belletjes
op het huidoppervlak vrijkomen. De capsule lost geleidelijk op waardoor een exfoliatie ontstaat. We
kijken de huid na op onzuiverheden en we kunnen gaan starten met voeden. Dit doen we met de
Tripollar. De huid wordt verwarmd waardoor de collageenvezels inkrimpen. Hierdoor ontstaat direct een
huidverstrakkend en liftend effect.
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WINTER-BEHANDELINGEN
We kennen allemaal de winterschilder, schilderwerken die uitstekend geschikt zijn voor in de winter.
Zo hebben wij ook de winterbehandelingen. Te veel zon kent veel negatieve kanten, maar de zon heeft
ook positieve kanten en doet veel goed voor ons lichaam. Uiteraard moeten we voorzichtig zijn met vol in
de zon zitten. De zon geeft een positief gevoel en zorgt dat de huid verdikt. Uv-straling heeft met een
goede dosering een ontstekingsremmende werking op de huid. Bij eczeem en psoriasis kan dit klachten
verminderen.
Zonlicht helpt met de aanmaak van vitamine-D. Dit is essentieel voor heel veel processen in ons lichaam.
Het zorgt ervoor dat ons immuunsysteem verbetert. Er zijn diverse behandelingen waar we zon echt
moeten vermijden, maar dat is vaak lastig als het mooi weer is. Daarom kiezen wij ervoor om intensieve
behandelingen, waar de klant absoluut niet mee in de zon mag, in het najaar/winter te doen.
U kunt zich misschien voorstellen dat hoe intensiever wij de huid aanpakken, hoe mooier de huid gaat
worden. Dit zijn dan ook speciale behandelingen waarbij we de oppervlakkige huid en de dieper gelegen
lagen van de huid intensief aanpakken met als doel:
- Huidverjonging, denk hierbij aan rimpels, verslapping, liften van oogleden.
- Huidverbetering, hier valt een littekenbehandeling onder of speciale acne behandeling.
Het lichaam gaat als reactie collageen en elastine aanmaken.
Het verwijderen van permanente make-up en tatoeages door middel van de Skinial methode behoort ook
tot de winterklusjes.

Waarom niet in de zon?
De zon zorgt er voor dat huid verkleurt. Zelfs door de kleding heen kan het UV uit de zon de huid
bereiken. We hebben bewust de huid beschadigd met de behandeling, dit houdt in dat de huid
gerepareerd moet worden en dat we er dus een nieuwe huidlaag voor terug krijgen. Tijdens dit herstel is
de huid extra gevoelig. Als u toch in de zon zou gaan kan dit er voor zorgen dat de huid hyper of
hypopigmentatie gaat vormen. Dit zijn lichte of donkere pigment storingen in de huid. Het kan ook zo
zijn dat de huid littekens gaat vormen. Om dit te voorkomen mag u dus absoluut niet in de zon en wordt
er zelfs in de winter nog een zonbescherming geadviseerd.

De winterbehandelingen voor u op een rijtje;
-

DermaPen, maakt gebruik van kleine naaldjes die vibrerend kleine kanaaltjes in de huid maken.
Dit zorgt ervoor dat de huid zich onmiddellijk op een natuurlijke manier gaat herstellen.
Daarnaast wordt de aanmaak van collageen versneld. Door de automatische, verticaal vibrerende
naaldjes en de tijdens de behandeling instelbare lengte van de naaldjes, verhoogt de DermaPen de
effectiviteit van de behandeling en verbetert de opname van producten.

-

Intensieve peelingen de Dermaquest peelbehandeling stimuleert de huidcellen diep in de huid
en bevordert de collageen- en elastine productie. Uw huid wordt sterker, gladder en stralender.
De peeling wordt aangepast aan uw wensen en de conditie van de huid

-

Purebeau Fibroblast, dit is een veilige en effectieve manier om de huid te verstrakken zonder
snijden of hechten. Het vermindert o.a. rimpels, plooien, huidzakken en overtollige huid rondom
de ogen, hals, kaaklijn en rondom de mond.

-

Skinial Tatoeage- permanente make-up verwijdering, gebruikt het natuurlijke
afweermechanisme van de huid. Met onze tatoeageverwijderingsmethode maken we gebruik van
de natuurlijke afweerreactie van de huid en het genezingsproces door de tatoeage-inkt volledig te
verwijderen uit het lichaam.

-

IPL permanent ontharen, met behulp van IPL kunnen we ongewenste haargroei duurzaam,
doeltreffend en efficiënt verminderen. Na meerdere behandelingen blijven de ongewenste haren
voor een lange periode weg. Problemen met epileren of scheren: ontharen met IPL maakt dat
verleden tijd.
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BAO-MED is pure gecertificeerde biologische olie, koudgeperst en ongeraffineerd. U kunt de olie
gebruiken op het haar, de hoofdhuid en de huid. BAO-MED is een extreem hydraterende olie en dringt
diep door in de huid. De olie voedt en repareert de droge en beschadigde huid en is 100%natuurlijk.
Toepassing:
• Masseer de BAO-MED olie direct op de huid in of meng met dag- en nachtcrème, bodylotion of
haarconditioner.
• Masseer de olie zachtjes in op het gelaat
• Masseer de olie in op de droge plekken op de huid
• Masseer de olie in op plekken waar littekens of striae voorkomen
• Voeg enkele druppels toe aan het badwater
Gebruik de olie op een vochtige huid na het douchen of baden, hierdoor trekt de olie makkelijker in de
huid. Als de olie specifiek wordt gebruikt voor het behandelen van een droge huid, dient de olie een
aantal weken dagelijks te worden aangebracht totdat de huid beter aanvoelt. BAO-MED olie is niet giftig
en veilig te gebruiken bij kinderen of tijdens een zwangerschap. Mensen met een zeer lichte huid wordt
afgeraden om de olie op de oogleden te gebruiken.
Bao-Med beschermt de huid

Bao-Med zorgt ervoor dat de huid

tegen hoge en lage temperaturen.

een langere tijd gehydrateerd blijft.
Ideaal bij een droge en gevoelige
huid.

Bao-Med helpt bij het behandelen

Bao-Med helpt bij de

van droge lippen tijdens de

behandeling van roos en een

wintermaanden. Breng een kleine

jeukerige hoofdhuid

hoeveelheid aan.

Bao-Med draagt bij aan

Bao-Med helpt de huid te herstellen

de genezing van

van littekens. En stimuleert de

wondjes en een

aanmaak van collageen en elastine,

beschadigde huid.

waardoor het ook te gebruiken is bij
striae. Breng dagelijks aan.

Droog, bros, kroes of
onbehandeld haar? Bao-Med
herstelt de vochtbalans, body
en glans van het haar.

Bao-Med bevat een hoog vitamine

Bao-Med werkt ook bij droge,

C gehalte, dit helpt de collageen

breekbare en beschadigde nagels.

waarde op te bouwen en de huid

Breng een kleine hoeveelheid aan

te beschermen van vrije radicalen.

op uw vinger- en teennagels.

Bao-Med helpt bij droge
huidproblemen zoals: jeuk,
eczeem, psoriasis, acne,
zonnebrand, ichthyosis en
actinic keratosis.
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Gelukkig zijn ligt in je eigen handen
Bronnen van geluk

25 manieren om je te helpen met

Geluk is een combinatie van hoe tevreden we zijn met ons leven
en hoe goed we ons dag in dag uit voelen. In het schema
hieronder kun je zien wat ons geluk zoal beïnvloedt.

een positief en gelukkig leven

Dingen die we
zelf controleren

Genetisch

40%
50%

10%

Omstandigheden

50% van je geluk heb je met name aan je ouders te danken, dit is
namelijk allemaal genetisch bepaald.
10% van je geluk wordt bepaald door omstandigheden. Rijk of
arm, gezond of ongezond, getrouwd of single... maar 10%!
Je hebt het waarschijnlijk allang gezien maar je kan dus 40% zelf
beïnvloeden! Je kan dit gedeelte beïnvloeden door gedachten,
handelingen en gedrag. Onze handelingen kunnen dus wel
degelijk een verschil maken!

Weetjes over geluk:
-

-

-

-

Geluk is besmettelijk, uit onderzoek blijft dat nauw
contact met een gelukkig persoon onze kans om gelukkig
te zijn met 15% vergroot.
Hoe rot je je ook voelt, als je lacht denken je hersenen
letterlijk dat je blij bent en ga je je vanzelf weer beter
voelen.
Lachen is het beste medicijn, lachen veroorzaakt een
gezonde fysieke verandering in ons lichaam. Humor en
gelach versterken het immuunsysteem, geven energie,
verminderen pijn en beschermen ons tegen nadelige
gevolgen van stress. En om niet te vergeten… Dit
medicijn is leuk, gratis en zonder bijsluiter!
Mensen die zich gelukkig voelen zijn minder vaak ziek
en leven langer.

1. Vergelijk jezelf niet met
anderen.
2. Leef in het hier en nu.
3. Maak je niet druk om wat
anderen van je denken.
4. Geloof in jezelf en geloof dat
het juiste altijd op je pad komt.
5. Wees dankbaar voor de
dingen die er nu zijn in je
leven.
6. Accepteer wat je niet kunt
veranderen.
7. Vat niet alles persoonlijk op.
8. Vertrouw op je gevoel.
9. Luister aandachtig naar
anderen.
10. Richt je op je sterke punten.
11. Laat los wat niet meer bij je
past.
12. Neem rust, juist wanneer je
er geen tijd voor hebt.
13. Stel duidelijk grenzen.
14. Probeer een ander niet te
veranderen. Je kunt alleen
jezelf veranderen.
15. Wees open-minded.
16. Vraag om hulp.
17. Vermijd klagen.
18. Ruim op, weg met de rommel
in je omgeving.
19. Kijk naar de mogelijkheden in
plaats van naar de problemen.
20. Stop met het piekeren over het
verleden.
21. Besef dat jij degene bent die je
leven kan veranderen.
22. Weiger op te geven wat voor
jou belangrijk is.
23. Behandel een ander zoals je
zelf behandeld wil worden.
24. Verwacht mooie dingen.
25. Ga de natuur in.
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VERLIEFD OP IBIZA
Een training op Ibiza, wie wil dat niet… Marlies en Eliza hebben dat mogen meemaken.
Samen hebben ze een masterclass ondernemen gevolgd in Ibiza.
Vol goede moed gingen we er naar toe. Eigenlijk waren we allebei erg nuchter en lieten we het gewoon
over ons heenkomen. Nog nooit waren er een moeder en dochter die hier samen aan deel hadden
genomen.
We kwamen in groep vol enthousiaste collega’s. In het begin best een beetje spannend omdat je niemand
kent maar je weet dat je allemaal met hetzelfde doel gekomen bent. Een groei voor jezelf maar ook voor
het bedrijf, kijken of je wel op het juiste spoor zit.
We kwamen er al snel achter dat het zakelijke deel pas later aan de pas kwam want ja… wij zijn
verantwoordelijk voor ons instituut dus moet je ook met jezelf beginnen. We werden zelf totaal gereset.
Mensen zeggen wel eens dat je eerst van jezelf moet houden voor je van een ander kan houden en dat
werkt waarschijnlijk met alles zo. Als het bij jezelf al niet goed zit voelen klanten dat ook. Maar gelukkig
zat dat bij ons wel goed. We zijn ontzettend dankbaar voor alle klanten die we elke dag weer blij mogen
maken in ons instituut.
Er werden professionele filmopnames van ons gemaakt, heel gek om iets voor te bereiden en te doen alsof
je werkelijk op tv gaat komen… We moesten ons tv proof aankleden en ook onze make-up moest aan de
tv eisen voldoen. Nadat de hele groep zijn stukje had gedaan voor tv gingen we dat zelf terugkijken en
beoordelen. Ik kan u zeggen… te grappig. Best confronterend om te zien wat andere zien en om bewust te
worden van de trekjes die je misschien helemaal niet wilt hebben.
Ook kregen we stemtraining, we werden getraind door een bekend persoon van de radio. U kent het vast
wel, echt een radiostem. Het ging dus niet om het verhaal dat we vertelden maar over hoe jouw stem dat
verhaal over liet komen. Heeft u ooit wel eens uzelf teruggeluisterd? Echt een aanrader!
Van een moodboard tot levensmetafoor aan toe, het was een leerzame, leuke training.
Vol inspiratie en verhalen gingen we weer naar huis. En dan komt misschien wel het moeilijkste, alle tips
en tricks die we de afgelopen dagen erin-gestampt hebben kregen nu echt tot uiting te brengen in de
praktijk. We hebben genoten, veel geleerd en heel veel prachtige moeder-dochter momenten gehad.
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Pedicure
Onze voeten worden vaak verwaarloosd, ondanks het zware
werk dat zij dagelijks voor ons verrichten: ons hele
lichaamsgewicht wordt door ze gedragen met een gemiddelde
van 7000 stappen per dag. Dit betekent dat de huid van de
voetzool meer dan 7 maal dikker is dan de rest van de
lichaamshuid.
Omdat ze verpakt zitten in nauw sluitende schoenen en
blootstaan aan steeds wisselende temperaturen, krijgen onze
voeten een droge huid, likdoorns en ingegroeide teennagels.
Met dit in uw gedachten zult u vast begrijpen dat de voeten veel
te verduren hebben en dat een pedicure behandeling door de
voeten erg op prijs worden gesteld.

Maak uw behandeling
compleet!
Esmée is pedicure en allround
schoonheidsspecialiste. Laat u heerlijk
verwennen van top tot teen.
Combineer een pedicure behandeling
met een zeer effectieve
gezichtsbehandeling.
Esmée maakt met plezier een
behandelplan op maat!

Bij Beautystudio Marlies staat hygiëne bovenaan. Wij starten dan
ook altijd de pedicure behandeling met een voetenbubbelbad en
een voetenscrub. Een goede start voor de klant en de pedicure.
de pedicure behandeling bestaat uit:
- Voetenbad en scrub
- Knippen en frezen van de nagels
- Nagelomgeving reinigen
- Schimmel/ kalknagels behandelen
- Eelt/ kloven verwijderen
- Behandelen van likdoorns
- Ingegroeide teennagels behandelen
- Verzorgen van de voeten met een heerlijke crème
Een upgrade van de pedicure behandeling:
- Benen harsen
- Nagels lakken
- Benen flitsen
De missie van Esmée is dat iedereen mooie en
gezonde voeten heeft. Zij is ook altijd op zoek
naar het allerbeste voor onze klanten. U zult er
misschien nog nooit van gehoord hebben maar
Esmée werkt tegenwoordig met zuurstof en vocht
doorlatende nagellak. Dit houdt in dat de nagel
kan blijven ademen. Hierdoor treedt er geen
verkleuring op aan de nagel en blijft de conditie
van de nagel intact. Bent u in behandeling voor
nagelproblemen dan kunt u de nagels gewoon
lakken omdat de werkstoffen door de nagellak
heen kunnen. U zult verrast zijn over de kwaliteit
van de nagellak. Het blijft goed zitten en
vanwege de handige kleine verpakkingen kunt
gemakkelijk wisselen van kleur.
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PUZZEL en WIN

Inzenden voor 31 januari 2019
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Pedicure
Mooi
Permanent make up
Arts
Verse koffie
Peptide
Rimpels
Microdermabrasie
Couperose

Selvert
Dermapen
Voetreflex
Huiddiagnose
Shampoolijn
Topspecialist
Hyaluron
Spa
Haar

Pigmentatie
Massages
Makeup
Huidadvies
Bindweefsel
Wax
Led
Ontspanning
Peelings

Er komt een zin uit deze puzzel, stuur de oplossing via de mail naar:

info@beautystudiomarlies.nl
Wat kan je winnen?
Ultieme ontspanning in de Spa-Jet. Laat u overspoelen door een vredevolle,
aangename sensatie waarbij al uw zintuigen geprikkeld worden. Het heeft onder
andere een exclusief 360-graden douchesysteem, lichttherapie, aromatherapie, en
nog veel meer om alle wensen te kunnen vervullen. Het zorgt niet alleen voor
totale ontspanning maar het biedt ook reiniging, afslanken, verjonging, evenwicht,
versteviging, cellulitis, ontgifting, huidverbetering en vermindering van stress.

Uit alle inzendingen loten wij 5 winnaars!
Vergeet bij het inzenden niet uw gegevens achter te laten.
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Voetreflextherapie
In de 2e editie van de Marliza moest u nog even geduld hebben, maar na een jaar wachten is hier dan
eindelijk het vervolg…

Wat is voetreflex nu eigenlijk?
Ons hele lichaam is terug te vinden op onze voeten in de vorm van reflexzones. Dit zijn gebieden op de
voeten die een lichaamsdeel, klier of orgaan weerspiegelen. Door deze zones met de juiste dosering te
masseren wordt de bloed- en energiedoorstroming verbeterd en het zenuwstelsel positief beïnvloed.
We sturen het lichaam aan om het zelfgenezend vermogen te gebruiken, de klachten kunnen hierdoor
verbeteren of zelfs verdwijnen.
Voetreflextherapie is bij veel klachten inzetbaar en het is een veilige manier van behandelen.
Ook kan het een goede aanvulling zijn op de klassieke geneeswijze. Het vervangt echter geen arts of
medicijnen. Indien je onder behandeling bent van een arts of specialist adviseren we om eerst even
contact met ze op te nemen of er geen bezwaar is tegen voetreflextherapie naast de bestaande
behandeling.
Eliza volgt een speciale HBO opleiding waar een combinatie wordt gemaakt tussen de oosterse en
westerse geneeswijzen. Zo werkt Beautystudio Marlies ook volgens de fysioreflextherapie methode.
Dit houdt in dat er ook elementen vanuit de acupunctuur en fysiotherapie worden meegenomen.
Voordat de behandeling start wordt er eerst goed geluisterd naar uw klachten, hierna wordt een
behandelplan opgesteld die geheel is toegespitst op uw klacht(en). Er wordt niet alleen gekeken naar de
klacht zelf maar ook vooral hoe de klacht heeft kunnen ontstaan en waar de oorzaak ligt van de klacht.
Zo wordt er bij elke klacht nog extra de corresponderen gebieden meebehandeld. Zo wordt de klacht op
volledige wijze behandeld en zorgt dit voor een snelle verbetering van de klacht. Dit is ook uit recent
onderzoek gebleken.

Wat voor behandelingen zijn er allemaal?
Oppervlakkige klachtbehandeling : wordt toegepast bij klachten aan de spieren , botten, huid of
gewrichten zoals: (sport)blessures, verzwikkingen, botbreuken, bursitis, RSI, carpaal tunnelsyndroom,
hielspoor en meer.
Anti-stressbehandeling: deze behandeling helpt o.a. bij stress, migraine, hoofdpijn, algehele onrust,
slaapproblemen en maagproblemen.
Meridiaanklacht: deze behandeling wordt gedaan als er een energie blokkade is en een meridiaan dus
niet goed doorstroomt.
Orgaanklacht: Dit kunnen klachten zijn aan een orgaan zelf of klachten aan het lichaam die een
samenhang hebben met een orgaan. Denk bijvoorbeeld aan: artrose aan de gewrichten, fibromyalgie,
blaasproblemen, maagproblemen, longproblemen, obstipatie en meer... De organen werken samen met
elkaar in groepen. Door de voetzones van de organen te behandelen die allen van invloed zijn op het
orgaan kunnen klachten snel verdwijnen.
Hormonale behandeling: behandeling van de voetzones van alle hormoonklieren helpt om de
hormoonspiegel weer in balans te brengen. Deze behandeling helpt o.a. bij overgangsklachten, acné,
menstruatieklachten, klachten m.b.t. de vruchtbaarheid enz..
Metamorfosemassage: deze massage helpt o.a. om weer goed in je eigen kracht te komen, om emoties te
verwerken en kan pijnstillend werken. Ook is deze massage goed om te ondergaan tijdens de
zwangerschap.

Benieuwd wat voetreflex voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op!
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Marliza arrangementen
Laat je huid stralen en kom genieten!

Beauty & massage arrangement
-

Ontvangst met kop koffie/ verse
thee en iets lekkers
Intake gesprek met huidanalyse
met skinscanner
Gezichtsbehandeling van 60
minuten
Modelleren van de wenkbrauwen
Massage van gezicht, decolleté,
nek en de hoofdhuid
Masker met ledlicht
20 min hydro-massagebed
10% korting op al uw aankopen
die dag bij Beautystudio Marlies

€75,-

Deluxe Marliza arrangement

-

-

Ontvangst met kop koffie/ verse thee
en iets lekkers
Intake gesprek met huidanalyse met
de skinscanner
Zeer luxe gezichtbehandeling
(Microdermabrasie gecombineerd met
Nannic of Oxigen zuurstof therapie)
naar keuze behandeling
Epileren van de wenkbrauwen en
wimpers of wenkbrauwen verven
Hydro massage bed
Zonnebank of Collageen bank
Afsluitend drankje en vers fruit
10% korting op al uw aankopen die
dag bij Beautystudio Marlies
€150,-
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De relatie tussen de huid en het lichaam
Als we alleen al naar ons gezicht kijken kunnen we daar veel uit opmaken. Zo zijn er misschien vele
vragen waar je nooit echt het antwoord op hebt geweten. Ik kan u vertellen dat er een relatie is tussen de
huid en ons lichaam en dat er een reden is als u last heeft van uw huid.
Soms lijken huidproblemen wel uit de lucht te komen te vallen... Dit is uiteraard niet zo.
Huidproblemen ontstaan niet van de een op de andere dag. Ongemerkt gaat er veel tijd overheen waarin
de basis voor het ontstaan van het huidprobleem wordt gelegd. Wanneer een huidprobleem zich aan de
buitenzijde openbaart, is dit altijd een teken dat de balans inwendig al langere tijd is verstoord.
Nu kunnen we aan de buitenkant veel doen om het huidprobleem zoveel mogelijk onder controle te
krijgen. Dit kan door specifieke behandelingen in het instituut en door het dagelijks gebruik van goede
huidverzorgende producten. Om een huidprobleem echt op te kunnen lossen is het alleen focussen op de
buitenzijde niet voldoende. We moeten ook de binnenkant meenemen zodat er een synergie ontstaat
tussen de binnen- en buitenkant. De huid groeit immers van binnen naar buiten. Om een huidprobleem
dus blijvend op te lossen moet de huid zowel aan de binnenkant als de buitenkant aangepakt worden, bij
de oorzaak.
Een huidprobleem heeft vaak meerdere oorzaken. De oorzaak ligt vaak aan een onbalans van de vetten.
We hebben teveel omega 6 vetzuren en te weinig omega 3 vetzuren, terwijl de omega 3 vetzuren hard
nodig zijn voor ons lichaam om onze huid de baas te kunnen worden. Daarnaast zien we bij
huidproblemen een tekort aan andere voedingstoffen; denk aan bijvoorbeeld caroteen dat een bron is van
pro vitamine A en vitamine D3. Ook aan allerlei andere voedingsstoffen zien we een tekort in geval van
huidproblemen.
Het verhaal gaat niet altijd op maar 9 van de 10 keer is er wel een verband. Misschien kent u wel iemand
met eczeem, ga dan eens na, heeft diegene vroeger borstvoeding gehad? Want daar begon het allemaal.
Het zijn vaak kleine dingen die soms grote klachten kunnen veroorzaken. Ook werkt het andersom, want
kleine klachten kunnen ook een grotere reden hebben. Misschien heeft u wel altijd last van droge lippen…
Wist u dat dit het uiteinde van uw darm is? Misschien een beetje vies praatje als je beseft dat we iemand
z’n darmen kussen maar het zou wel een hoop verklaren als u ook darmklachten hebt.
Darmklachten kunnen vele problemen in het gezicht opleveren. Heeft u een huidprobleem dan adviseren
we ook als eerste alle zuivelproducten te laten staan. Het is perfecte voeding maar alleen voor
zuigelingen. Hoe ons lichaam nu gebouwd is, maakt het je darmwand kapot. Wij hebben geen enzymen in
ons lichaam die de melkzuren kunnen afbreken, zo is dus het tegendeel waar van wat altijd gezegd wordt.
Melk is niet goed voor je botten, het veroorzaakt juist botontkalking.
En wist u dat uw ogen en oren een verband hebben met de nieren? Veel gerstekorrels bij de ogen of
andere kwaaltjes rond de ogen zijn vaak te herleiden naar de nieren. Dit wil niet zeggen dat uw nieren
gelijk slecht zijn maar misschien dat het wel een teken is om wat meer water te drinken of minder zouten
te eten.
Over op de wangen. Heeft u altijd rode wangen of adertjes die open blijven staan (couperose)?
Of misschien heeft u helemaal geen kleur op de wangen… De wangen hebben een verband met de
longen. Zo kun je aan het gezicht vaak zien of iemand allergisch is, rookt, astma heeft, kortademig is, etc.
Elke huid is anders, daarom heeft elke huid weer een ander advies nodig. Voor nu zijn dit wat kleine
feitjes waar u wellicht wat mee kan. Met voeding kunt u veel bereiken en ook met voetreflextherapie let
Eliza op al deze factoren. Voor meer vragen kunt u bij haar terecht.
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Klanten aan het woord
Sietske Visser
Ongeveer tien jaar geleden ben ik bij Marlies terecht gekomen via een vriendin die
haar al kende. Het was net voor Kerstmis toen ik voor het eerst bij Marlies kwam
en het klikte gelijk tussen ons. Ik heb al veel leuke evenementen mogen
meemaken, zoals onder andere een benefiet bijeenkomst ten bate van het KWF.
Dat was heel erg mooi waarbij de totale opbrengst door Marlies geschonken werd
aan deze stichting. Ook heb ik op een ander event met een modeshow mee
gelopen. Dat was wel spannend maar toch ook heel leuk.
Marlies belde mij jaren geleden op met de vraag of ik zin had om met haar mee te
gaan naar een cursus voor een nieuwe behandeling om model te zijn.
Omdat mij dit wel interessant leek, heb ik toegestemd om met haar mee te gaan.
Deze dag zullen wij nooit meer vergeten! Ik werd uitgekozen om een behandeling te ondergaan waarbij
de instructrice (een Amerikaanse specialiste) mijn gezicht en hals onder handen nam met een “dermapen". Dit was iets nieuws op de markt en wij kenden dit toen nog niet. Het bleek een apparaatje te zijn
met allemaal kleine naaldjes waarmee in mijn huid werd geroteerd! Na de behandeling schrokken Marlies
en ik heel erg en voelde ze zich schuldig dat zij mij daarvoor uitgenodigd had. Na een aantal dagen was
mijn huid weer helemaal hersteld en zag het er mooi uit. Nu halen we het nog regelmatig op als we elkaar
weer zien en kunnen we er om lachen.
Marlies is heel goed in permanente make-up. Ik heb mijn wenkbrauwen laten doen en heb dus ook de
beroemde ‘Marliesjes’, waar ik nog steeds heel blij mee ben. Ieder die het er mooi uit vindt zien en dit ook
wil, stuur ik daarom altijd naar Marlies toe. Sinds kort kom ik ook bij haar schoondochter Esmee die o.a.
als pedicure in de praktijk werkzaam is en laat ik door haar mijn voeten heerlijk behandelen.
Ik ben dan ook erg blij met Beautystudio Marlies en hoop er nog lang te komen om mij te laten verwennen
door de dames!

Patricia Barendregt
Het begon in 2015, een collega had prachtige wenkbrauwen laten tatoeëren, bij
navraag had ze dit bij Marlies laten doen in Nieuw-Beijerland. Dat wilde ik ook wel.
Na de prachtige website te hebben bezocht, wist ik niet waar ik wilde beginnen!
Tatoeëren? een behandeling? Bezoek aan dr. Wijffels? Ik besloot een behandeling te
laten doen, en daarna verder te informeren. Ik kwam in een knusse salon, boven de
kapsalon ( waar zo vertelde Marlies zij was begonnen als kapster.) Het welkom was
om nooit te vergeten. Heerlijke koffie, waarna ik een gezichtsbehandeling kreeg,
afgestemd op mijn huidproblemen. Nog nooit was een behandeling zo persoonlijk
en goed op mij afgestemd als deze. Na de behandeling kreeg ik informatie over de
producten die bij mijn huid pasten. Alsof ik een kind in de snoepwinkel was.
Marlies vertelde over de opening van de nieuwe salon, waar Jan, de man van Marlies druk in aan het
klussen was. Inmiddels ben ik sinds die tijd vaste klant en kom ik gemiddeld 1 keer per anderhalve
maand, en soms vaker, in de inmiddels geen salon meer te noemen, maar een instituut langs voor een
behandeling. Dit is voor mij de ultieme ontspanning. De behandelingen gaan van top tot teen. Van mijn
haar, tot mijn gezicht, tot een massage, een Spa-jet behandeling en een pedicure behandeling. Ook de
zonnebank is in de wintermaanden een heerlijke ontspanning. Niets is te gek. Op alle behoefte/problemen
een professioneel met kennis onderbouwd antwoord. Mijn wenkbrauwen zijn inmiddels echte Marliesjes,
en mijn grove huidstructuur wordt effectief behandeld door zowel de gezichtsbehandeling als de
Dermapen. De producten van Selvert sluiten aan op de behandelingen van Marlies, en inmiddels
uitgebreid met dochter Eliza en schoondochter Esmee. Ook de adviezen en behandelingen van Dr.
Wijffels zijn laagdrempelig en eerlijk. Mijn advies zal daarom altijd zijn, wil je een stralend zelfverzekerd
uiterlijk, van top tot teen, maak een afspraak bij Beautystudio Marlies.
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Familie Zwaan

❖ Marcel
❖ Joyce
❖ Valerie

Drie jaar geleden zijn we vanuit Spijkenisse naar Nieuw-Beijerland komen verhuizen. Eigenlijk direct na
onze verhuizing zijn we bij Beautystudio Marlies terechtgekomen. Lekker dichtbij en het zag er prima
verzorgd uit allemaal dus het proberen waard.
Valerie had al jaren een schoonheidsspecialiste in Spijkenisse en ik hield ook wel van af en toe een
relaxmomentje…Valerie was de eerste die een afspraak had bij Marlies en was erg enthousiast over de
aanpak. Lekker duidelijk in de communicatie, professioneel en heerlijke producten.
Vervolgens ben ik ook overgestapt en kom ik hier, voor onder andere gezichtsbehandelingen.
Als laatste is Marcel overstag gegaan. Nog niet aan de schoonheidsbehandelingen maar de stap is letterlijk
gezet naar de pedicure. Het hele gezin is onder de pannen en dat is ook wel eens makkelijk als je een
afspraak hebt staan die toch even niet uitkomt. Dan wisselen we gewoon…
Onlangs hebben we ook de massagebank ontdekt. Die staat er natuurlijk al een tijdje maar die hebben we
pas recentelijk uitgeprobeerd en dat is ook een blijvertje!
Voor ons is het belangrijk dat een salon flexibele openingstijden heeft omdat we alle drie werken en dan
ook nog te maken hebben met onregelmatige tijden. En misschien niet echt belangrijk maar vooral heel
gezellig is het feit dat er regelmatig thema avonden georganiseerd worden met een hapje, drankje en
informatie over (nieuwe) behandelingen en mogelijkheden waardoor je altijd weer op nieuwe ideeën
komt. De mogelijkheid om lekker in gesprek te gaan met andere klanten die je normaalgesproken
natuurlijk niet ziet omdat de behandelingen individueel zijn.
Valerie is onlangs naar Rotterdam verhuisd maar peinst er niet over om een andere salon te proberen.
Onze slogan is; Beautystudio Marlies is waar ik voor kies.

Judith Koole
Al bijna 7 jaar ben ik vaste klant van Marlies. Het begon met permanente makeup, wat de specialiteit is van Marlies. Marlies (maar ook Esmee en Eliza) is zeer
deskundig, leert altijd bij, geeft eerlijk advies, breidt haar diensten uit met nieuwe
dingen (die ik dan ook graag uitprobeer) en levert zo een totaal pakket aan beauty
en wellness.
Zo vind ik de anti-aging behandelingen geweldig (microdermabrasie en Nannic),
gebruik ik de producten van Selvert maar zijn ook de haarproducten van
Mediceuticals en de vitaminepillen van LavieSage prima producten.
Paul Wijffels, de arts die al jaren verbonden is aan de salon van Marlies, is zeer deskundig en kent mijn
gezicht inmiddels als geen ander en helpt heel subtiel om er fris uit te blijven zien.
De nieuwe revolutionaire HIFU-behandeling die Marlies nu ook al beheerst, heb ik recent ondergaan.
De resultaten tonen zich pas na een paar maanden dus ik ben heel benieuwd. Qua uiterlijk lijkt het of de
tijd 7 jaar heeft stilgestaan en daar ben ik enorm blij mee. Het zal duidelijk geworden zijn, ik ben fan!
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HET BESTE IS DE NATUURLIJKE HYDRATATIE
In Nederland zijn veel huiden vochtarm. Het wordt nog wel eens verward met een droge huid, maar dit is
een groot verschil. Een vochtarme huid heeft letterlijk te weinig vocht en een droge huid heeft een tekort
aan talg. Vocht is daarom voor alle leeftijden en huidtypes aan te raden. Selvert Thermal heeft een
prachtige aquawear lijn die specifiek op het vochtgehalte werkt. De producten bevatten alleen maar
lichaamseigen-stoffen waar onze huid ook echt wat mee kan.

SERUM & DROGE OLIE
Er zijn 2 verschillende producten die men extra kan gebruiken om de huid te
voeden, deze producten gaan onder de dag/nacht crème. Het AQUAWEAR
SERUM bevat dezelfde bestanddelen als de crème maar dan nog veel
geconcentreerder. Een serum is daarom ook kleiner verpakt, je hebt er
namelijk maar een heel klein beetje van nodig om de huid te voeden.
Ook heeft de AQUAWEAR lijn een droge olie, een droge olie houdt in dat het
alleen maar op het vochtgehalte werkt en het dus niks doet op het talg-gehalte
van de huid. Voor de zeer vochtarme huiden is dit dan ook zeker een
aanrader.
Beautytip: gebruik het serum in combinatie met de dag/nacht crème en
gebruik de droge olie in combinatie met het nachtmasker.

DAG- NACHT CREME & NIGHT MASK
Voor thuis gebruik zijn er 3 verschillende crèmes, de AQUAWEAR LIGHT
crème is voor de huiden die een beetje vochtarm zijn en de AQUAWEAR
RICH crème is voor de zeer vochtarme huiden. Deze crèmes mag je beiden
gebruiken voor zowel overdag als in de avond.
U kunt er ook voor kiezen om met het nacht masker aan de slag te gaan. Dit
klinkt misschien nieuw voor u maar het is een crème die iets voller voelt dan
een normale dag/nacht crème en heeft net zo veel werkstoffen als een masker.
Als een nachtcrème aanbrengen,
en heerlijk gaan slapen.
Hoe handig is dat?

EXCLUSIEF IN DE SALON
In de salon werken we met luxe salon-boxen
zoals de afbeelding hiernaast. Omdat alles klein
verpakt is kunnen er veel hoogwaardigere
werkstoffen in. De behandeling bestaat uit:
-

Reiniging met cleaner mousse
Enzymatic peeling
Vocht serum
Epileren van de wenkbrauwen
Massage van gelaat, nek en schouders
Cream maskers
Afsluitende crème
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Fabel: Je galblaas slaat gal op maar de lever is het orgaan dat gal aanmaakt. Eet je iets waar vetten in zitten, dan komt er
vanuit de galblaas via de galwegen galvloeistof in de dunne darm. De galzouten in het gal maken kleine druppeltjes van de
vetten zodat ze beter verteerd kunnen worden.

Gal komt uit je galblaas
Fabel: Als je na een uur sporten stiekem onder je oksel snuffelt ruikt het daar vast niet altijd even fris. Toch is vers zweet
zo goed als geurloos. De bacteriën die op je huid leven zorgen voor de vieze lucht. Zij zetten transpiratievocht en
afvalstoffen om in onwelriekende stofjes. Ook wat je eet beïnvloedt je okselgeur. Zo zorgen uien, knoflook, bepaalden
kruiden en alcohol ervoor dat je zweetsterker ruikt.

Zweet stinkt.
Feit: De bovenste laag van de opperhuid wordt iedere maand volledig vernieuwd.

Gemiddeld verliezen we een halve kilo aan huidcellen per jaar.
Fabel: Als de pijn niet te ernstig is, bevorderen dagelijkse lichte oefeningen de mobiliteit en de beweeglijkheid van
de gewrichten.

Mensen met reuma kunnen het beste rusten.

Feit: Diabetes mellitus gaat gepaard met vaatafwijkingen, die kunnen leiden tot diabetische retinopathie en blindheid.
Retinopathie is een vasculaire aandoening van de ogen die voorkomt bij vrijwel alle patiënten met diabetes type 1 en
bij 70% van alle patiënten met diabetes type 2.

Er bestaat een verband tussen blindheid en diabetes.
Feit: Diabetes wordt gekenmerkt door een overmatige urineproductie. In ernstige gevallen kan het vochtverlies oplopen tot
wel 20 liter per dag. Zonder behandeling kan dit leiden tot ernstige uitdroging met fatale gevolgen.

Patiënten met diabetes kunnen wel 20 liter urine per dag produceren.
Fabel: Nierstenen kunnen overal in het urinewegstelsel ontstaan, maar ze worden meestal in het nierbekken of in de
nierkelken gevormd en slaan dan neer in de urineleiders.

Nierstenen komen alleen in de nieren voor.
Fabel: Maagzweren worden veroorzaakt door een infectie met een bacterie. Een verband tussen gekruid eten en het ontstaan
van maagzweren is niet aangetoond.

Gekruid eten veroorzaakt maagzweren.
Feit: De rechterlong is groter doordat in de linkerthoraxhelft ook nog het hart zit.

Bij mensen is de rechterlong iets groter dan de linkerlong.
Fabel: Bloed is weliswaar vloeibaar, maar bevat niet zo veel water.
Bloed bestaat voor 45% uit bloedcellen en voor 55% uit plasma. Het plasma bestaat grotendeels uit water (90 procent).
De overige 10% van het plasma bestaat uit plasma-eiwitten en andere (opgeloste) stoffen.

Bloed bestaat voor 90 procent uit water.
Feit: Genen bepalen de omzetting en productie van cholesterol, maar ook voeding beïnvloedt de cholesterolwaarden.

Hoge cholesterolwaarden zijn deels erfelijk.

Hoe goed is jou medische kennis? Test het nu!

FEIT of FABEL

Letterlijk een eye-opener!
Er zijn veel mensen die behoorlijk wat aandacht besteden aan hun wenkbrauwen en
hun wimpers, dit is een hype. Allemaal prima. Maar wat heb je aan een mooi stel
wimpers en wenkbrauwen als je huid er een beetje verdrietig bij kijkt?
Onze ogen stralen heel de dag mimiek uit, we lachen, huilen, praten en knipperen met de ogen. Hierdoor
raakt de huid bij de ogen door de tijd heen verkleefd met de onderliggende spiertjes. Zo ontstaan er
kraaienpootjes. Ze kunnen heel charmant zijn en je kunt heus wel een rimpeltje hebben. Als de huid maar
verzorgd is. Bij veel mensen kunnen de kraaienpootjes er ook voor zorgen dat ze een verbitterde,
vermoeide of een verdrietige uitstraling krijgen. Elke keer de vraag of je wel goed geslapen hebt of dat je
boos bent is niet altijd even leuk.
Selvert Thermal heeft specifieke oogproducten. De oog-crèmes zijn bijvoorbeeld rijk aan peptides, dit zijn
fijn-moleculaire eiwitten die zich binden aan je eigen huid. Ook werken we op het vochtgehalte van de
huid. Misschien heb je het zelfs bij een baby wel eens gezien dat er lijntjes bij de ogen te zien zijn. Dit heeft
natuurlijk niks met rimpels te maken. Dit zijn droogtelijntjes, ook wel craquelé genoemd. Bijna elke huid
is vochtarm en kan wel een oog-crème gebruiken.

Fabels over oog-crèmes
Kan je je dag of nachtcrème voor rondom de ogen gebruiken?
FABEL. Dat je de huid rond de ogen ook heel goed in zou kunnen smeren met je dag-of nachtcrème is
echt onzin. Er bestaan niet voor niets oogproducten. Je hebt veel minder talgklieren rond de ogen dan de
rest van het gezicht, dus de opname is daar veel minder goed.
Je hebt rond de ogen specifieke producten nodig die bestaan uit fijn-moleculaire werkstoffen die wél door
de huid opgenomen kunnen worden. Bovendien bevatten dagcrèmes vaak zonnefilters met
metaaldeeltjes. Die kunnen in de ogen komen, waardoor je de hele dag geïrriteerde ogen hebt.
U kunt je dagcrème beter smeren tot aan het harde deel van je oogkas.

Ik ben nog jong en heb nog geen oog-crème nodig
FABEL. Veel mensen denken dat je een oog-crème op jonge
leeftijd niet nodig hebt. Een oog-crème wordt vaak op veel te late
leeftijd gebruikt terwijl de eerste droogtelijntjes juist rond het oog
ontstaan. Zodra er oogmake-up op jonge leeftijd wordt gebruikt
is het van belang om dan al te starten met een oog-crème. Zo is
er ook verschil in hoe je je oogmake-up eraf haalt. Je moet altijd je
wattenschijf met de oogkringspier mee bewegen. Op deze manier
blijft je oogkringspier in takt. Je wattenschijf volgt dus de wenkbrauw en gaat daarna van buiten naar binnen. Je maakt een rondje.

Elke oog-crème kan mijn donkere kringen weg krijgen
FABEL. De meeste oog-crèmes werken niet op het pigment van de huid. Mocht dit uw
wens zijn is het daarom belangrijk aan te geven dat u graag op het pigment wilt werken.
Nu zijn hier verschillende mogelijkheden voor. Je hebt speciale pigment-crèmes die het
pigment afbreekt onder het oog. Maar als je het ons vraagt is de beste optie een
Vitamine-C oog-crème. Vitamine - C is een goede antioxidant en werkt depigmenterend.
Als u dit trouw gebruikt zult u met de dag verbetering zien.
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Littekens, wat nu?
Oorzaak
Het is geen uitzondering dat wij een keer in ons leven een beschadiging van
de huid oplopen, wat een blijvende zichtbare schade veroorzaakt. Dat kan
bijvoorbeeld optreden na een operatieve ingreep, na een verwonding, na een
infectie of een brandwond. De impact van een litteken, hoe klein ook, kan
zeker in het gezicht van grote invloed zijn.
Na een beschadiging van de huid gaat het genezingsproces in werking,
waarbij vooral op jonge leeftijd de huid te snel geneest en er overtollig huid
wordt aangemaakt. Dit resulteert in een litteken.
Erfelijke factoren en huidskleuren kunnen daarbij een rol spelen. Zo hebben
Aziaten en negroïden een verhoogde kans op abnormale verdikte
littekenvorming in de vorm van keloïd.
Bij een beschadiging van de huid op gespierde en beweeglijke delen is er meer
kans op rek, dus op een verbreed litteken, zoals een hypertrofisch litteken. Na
een wondinfectie en bij acne is het genezingsproces verstoord, er wordt
onvoldoende nieuwe huid aangemaakt en er kunnen er putjes in de huid
ontstaan, wat een atrofisch litteken kan veroorzaken.

Behandeling
Er zijn verschillende behandelmogelijkheden en meestal geeft een combinatie
daarvan het beste resultaat. Direct na een huidverwonding of operatie kan
worden gestart met siliconenpleisters. Indien er na enkele weken een
verdikking van de huid optreedt, kan een behandeling met cortison injecties
een mogelijkheid zijn. Cortisonen remmen de ontstekingsreactie en
overgevoeligheidsreactie. Een peeling kan de overtollige weefselvorming
tegen gaan, waarbij een oppervlakkig laagje van de huid wordt verwijderd.
Afhankelijk van het litteken kunt u ook kiezen voor een intensievere
behandeling, denk hierbij aan de Dermapen of de Fibroblast. Met deze
behandelmethodes maken we de huid grof gezegd kapot waardoor ons
lichaam onze fibroblasten aan het werk zet. Dit zijn onze bouwers van de
huid. Er komt versneld een nieuwe huidlaag. Afhankelijk van hoe diep het
litteken is, wordt er gekeken hoeveel behandelingen er nodig zijn.
Bij een atrofisch of hypertrofisch litteken kan een filler met hyaluronzuur een
zeer fraai effect hebben, waarbij onder het litteken de huid met de
lichaamseigen filler wordt ingespoten. Ook bij littekens met een verkleving
van de huid met de onderliggende spierlaag, kan hyaluronzuur de
functionaliteit herstellen, zoals o.a. bij brandwonden en op de handen.

Advies
Verse littekens zijn gevoelig voor zon, koude, zonnebank en sauna.
Probeer dit daarom te vermijden. Mocht u met een vers litteken de zon in gaan
is er een kans op pigmentstoringen. Het is daarom van belang om een goede
zonbescherming te gebruiken.

Zoals je kunt zien is er
veel verschil in het soort
litteken. Maak gerust
een afspraak voor een
gratis intakegesprek om
te kijken welke
behandeling het best
geschikt is voor uw
huid.
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BEKIJK DE HUID EENS ALS EEN HUIS
EEN HUIS HEEFT NET ALS DE HUID DRIE LAGEN: ELKE LAAG HEEFT ZIJN EIGEN SPECIAFIEKE
FUNCTIE EN VEREIST ONDERHOUD. VOOR DE HUID IS DAT VERGELIJKBAAR, LAVIESAGE
NUTRICOSMETICS RICHTEN ZICH OP HET VAN BINNENUIT ODNERHOUDEN, VERZORGEN EN
VOEDEN VAN ALLE DRIE DE HUIDLAGEN: HYPODERMIS, DERMIS EN EPIDERMIS.

HYPODERMIS
Het huis heeft een fundament van waaruit energie en
water wordt aangevoerd. Deze laag kunnen we
vergelijken met de diepste huidlaag; het onderhuids
bindweefsel. Deze laag bestaat uit vetcellen en
bindweefselvezels, die de huid verbinden aan de dieper
gelegen spieren.
Het onderhuids bindweefsel zorgt voor de stevigheid en
strakheid van de huid en de lichaamscontouren. Deze
laag zorgt voor de aanlevering van voedingsstoffen
(vitamines, mineralen) en bouwstoffen
(collageeneiwitten) naar de middelste huidlaag.
DERMIS
In het middelste deel van het huis wonen en leven we.
In dit deel van de huid zitten de levende cellen die de
aangeleverde voedingsstoffen gebruiken om de huid te
maken. Deze laag zorgt voor het volume, de elasticiteit,
hydratatie, kwaliteit en de soepelheid van de huid.

EPIDERMIS
Het dak van het huis beschermt ons tegen invloeden
van buitenaf zoals regen en sneeuw. Het bovenste
gedeelte van de huid- de opperhuid (epidermis) –
bestaat uit dode huidcellen die als dakpannetjes over
elkaar heen liggen, daartussen zitten beschermende
huidvetten. Hoe beter deze huidlaag gesloten is en
hoe meer huidvetten er aanwezig zijn, hoe beter de
beschermde huidbarrière is.
Een optimale huidbarrière zorgt er namelijk voor dat
er geen vochtverlies van binnen naar buiten optreedt
en dat de huid beter bestand is tegen externe
invloeden, als airconditioning, verwarming,
chemische stoffen die voorkomen in
schoonmaakmiddelen en cosmetica.
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SKIN

BOOST&LIFT
Laviesage Boost&Lift is het originele topproduct voor effectieve huidverbetering
van binnenuit voor een snel en langdurig mooi resultaat in alle huidlagen.
De buitengewone werkzaamheid van Boost&Lift wordt al 10 jaar onderschreven
door de ervaringen van consumenten en schoonheidsprofessionals als

het beste anti-aging product voor verjonging en verbetering van de huid.

BOOST&LIFT: VOOR HET BESTE RESULTAAT
Laviesage Boost&Lift activeert processen in het lichaam die huidvernieuwingen
verbetering tot stand brengen. Het hoogwaardige collageen en de
elastinepeptiden zorgen voor stevigheid en extra elasticiteit van de huid,
waardoor gezichts- en lichaamscontouren sterk verbeteren, fijne lijntjes
verdwijnen en rimpels vervagen. Hyaluronzuur en chondroïtine verbeteren de
vochtbalans en het volume van de huid, onnodig vochtverlies wordt voorkomen
door de aanwezige ceramides. Om boost& lift zo effectief en duurzaam mogelijk
te maken zijn de actieve werkstoffen hoog gedoseerd.

NATUURLIJK EN DUURZAAM
Laviesage Boost&Lift is samengesteld met 100% natuurlijke, duurzame
ingrediënten. Behalve de belangrijke anti-aging functie biedt Laviesage
Boost&Lift de beste en meest effectieve ondersteuning bij behandelingen waarbij
snel herstel, meer volume en minimale littekenvorming van belang zijn zoals
micro-needling, inductietherapie, softlaser, peelings en andere specifieke
huidbehandelingen.

COLLAGENOSCOOP
Een aantal keer per jaar bezoekt de specialiste van Laviesage onze salon. Zij komt
dan een analyse van de huid maken met een collagenoscoop. Dit is een apparaat
wat het collageen in de huid meet. Op de analyse is goed te zien hoe de huid is
opgebouwd. Zitten er genoeg beschermende vetten in de huid? Hoe staat het met
de collagene vezels in de huid? Op al deze vragen zal u antwoord krijgen samen
met goed advies. Informeer naar de data en maak gratis een afspraak.
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Nieuwe dimensie van
SELVERT THERMAL
Concentraten die onmiddellijk reageren op de verschillende
behoeften van de huid. Voor het beste resultaat te gebruiken in een kuur.
Elk product is per 10 ampullen verpakt. Zo is het ook te adviseren te starten in de volgorde
hieronder. Tussen elke 10 ampullen zitten 2 dagen rust voor uw huid.
SELVERT THERMAL is koploper wat betreft vitamine C-60. Dit is een speciaal vitamine C die ervoor zorgt dat de
werkstoffen sneller worden opgenomen en de werkstoffen langer doorwerken. Dit ingrediënt vervliegt snel, daarom
moet het ampul vaak in 1x worden opgemaakt.
Anti-aging: Dit ampul is rijk aan C-60 en de nieuwste generatie peptiden, deze ampullen zijn speciaal voor de meest
volwassen huiden of verouderende huiden. Het vervaagt rimpels en zorgt voor een frisse huid.
Regeneratie: Dit ampul is geconcentreerd en rijk aan groeifactoren, dit om een snelle regeneratie mogelijk te maken.
Het zal stevigheid geven aan de huid en de elasticiteit verbeteren. De huid krijgt onmiddellijk zijn optimale hydratatie
en gladheid terug.
Oxygenating and Pollution Protector: Dit ampul heeft veel krachtige eigenschappen waaronder C-60, proteoglycans
en Shield MP, die als een bescherming dienen voor de huid. Dit ampul zorgt voor voldoende zuurstoftoevoer naar de
huid en is dus een goede antioxidant.
Day & Night DNA-reparateur: De exclusieve formule die rijk is aan Resvaratrol en het Repair Complex. Dit zorgt er
voor dat de huid op celniveau zal vernieuwen en voorkomt zo tekenen van vroegtijdige veroudering in de huid.
De schade die de huid al heeft opgelopen worden gerepareerd.
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Heeft u onze nieuwe website al bekeken?
In een korte tijd is Beautystudio Marlies in veel opzichten weer vernieuwd en verbeterd. Zoals de meeste
klanten al gemerkt hebben zitten Marlies en haar team nooit echt stil. Eliza is naast haar werk druk met
haar studie medisch voetreflextherapie en Esmee is fulltime aan het werk in ons instituut. Ook is er hard
gewerkt aan een nieuwe website, deze is helemaal up- to-date en totaal vernieuwd. Alle behandelingen,
informatie en prijzen kunt u daarop vinden. Neem gerust is een kijkje!

Leestips!
•
•
•

•

Kijk eens onder het kopje arrangementen, er zijn nieuwe arrangementen bij gekomen voor uzelf
of voor een ander. Ook hebben we nieuwe duo arrangementen toegevoegd.
U bent er vast wel van op de hoogte, onder het kopje permanent make-up kunt u van alles lezen
over bijvoorbeeld een eyeliner tatoeëren.
Heeft u een tatoeage waar u vanaf wilt? In het magazine staat er al kort wat over geschreven maar
bij behandelingen ➡️ huidproblemen ➡️ Skinial verwijderen van permanente make-up en
tatoeages.
Toe aan ontspanning? Wellness is wellicht waar u dan naar zoekt.

Website weetje
Voor de website hebben we allemaal eigengemaakte foto’s gebruikt. Zo kunt u het sfeertje binnen ons
instituut bekijken.

Facebook & Instagram
Zoals u misschien al op de voorbeeldafbeelding hierboven heeft gezien is er ook een link naar social
media. Met 1 klik op de knop kunt u zo naar de Facebook of Instagram pagina van Beautystudio Marlies.

WWW.BEAUTYSTUDIOMARLIES.NL
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BEAUTYSTUDIO MARLIES
EEN BEGRIP IN DE
HOEKSCHE WAARD

BEAUTY AANBIEDING
Fibroblast oogleden lift. Zonder bloed, snijden of
hechtingen, de levende huidlaag wordt niet bereikt.
Speciale aanbieding voor de Marliza lezers.
VAN € 395,- VOOR € 275,HIFU behandeling naar keuze met 15% korting.
Maak een afspraak met de kortingscode: Marliza
Beautystudio Marlies • Middelstraat 33 • 3264 AN • Nieuw-Beijerland
T:0627158018 • info@beautystudiomarlies.nl • www.beautystudiomarlies.nl
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