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GEZONDHEIDS-
SPECIAL

Hoe krijgen we meer energie in de winter?
Zodra de zon er is weten we niet hoe snel we naar buiten moeten. Zodra het sneller donker
wordt en kouder wordt blijven we binnen. Maar is er sneeuw gevallen, dan zijn we wel met
z’n allen buiten. We zijn dan in beweging en alles is licht en helder, dus meer energie. Nu
hebben we een hele vreemde winter en ik hoor vaak genoeg in de salon dat mensen ziek
zijn of zijn geweest en somber worden van het weer. Beauskin heeft een aantal tips om toch
genoeg energie in de winter te krijgen. 

Energis
Laviesage Energis activeert en geeft het lichaam volop nieuwe energie! Dit product is speciaal
ontwikkeld ter ondersteuning van het zogenaamde energieleverend metabolisme. Daarmee
levert het een belangrijke bijdrage aan het zelf herstellende vermogen van het lichaam. Het
zorgt overdag voor extra energie, terwijl het ’s nachts een slaap bevorderend effect heeft.
Daar heeft iedereen baat bij maar in het bijzonder mensen die in een herstelproces zitten en
bij vermoeidheid of hoge werkdruk. Ook speelt Energis een rol bij processen die te maken
hebben met de natuurlijke ontwikkeling, groei en versterking van alle weefsels en spieren. 

Last van een winterdip? 
Een lichttherapiebehandeling biedt uitkomst!
Het lichttherapie masker van Masque Lumiere geeft energie aan de huid, zorgt voor verho-
ging van de energieproductie van de huidcellen die een gunstige invloed op de diverse groei-
en ontstekingsfactoren en het zuurstofniveau in de huid hebben. Rood licht werkt op huid-
verjonging/huidverbetering, groen licht werkt op littekens, wondgenezing en hyperpigmen-
tatie, blauw licht werkt op acne en helpt bij een winter dip. Voor meer informatie over de
behandelingen en bijbehorende prijzen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
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Wist je dat...
veel mensen aankomen in de winter?
Een extra vetlaagje is nodig ter bescherming tegen de
kou maar de gewichtstoename kan aan het einde van
de winter behoorlijk zijn. Het is dus belangrijk om een
normaal en gezond eetpatroon aan te houden en vol-
doende te blijven bewegen.
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Graag tot ziens bij schoonheidssalon Beauskin!
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GA NAAR BUITEN! 

ELKE DAG EVEN NAAR BUITEN 

DOET DE MENS VEEL GOED. BUITEN-

LUCHT ZAL JE HUMEUR EEN BOOST GEVEN. 

ONDERZOEK WIJST UIT DAT OP KOUDE 

DAGEN ZONLICHT POSITIEF EFFECT 

HEEFT OP LICHAAM EN GEEST 

GEZONDHEIDSTIPS     GEZONDHEIDSTIPS     GEZONDHEIDSTIPS

PLAN ALVAST JE 

ZOMERVAKANTIE OF GA

IN DE WINTER EEN PAAR  

DAGEN NAAR DE ZON!

Niet alleen bewegen is goed voor je humeur!
Plan alvast je zomervakantie of ga in de winter een paar dagen naar de zon.

Of zet je favoriete muziek op en maak het gezellig in huis. 

Zo kom je zeker de winter door zonder dip.


