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HOI IK BEN SAAR!
Leuk dat je dit e-book hebt aangevraagd!
Met dit e-book wil ik je wat tips geven om jouw huid beter te gaan
verzorgen. Toen ik een aantal jaar geleden even besloot om met mijn vak te
stoppen, belandde ik in de wereld van yoga en duurzaamheid.
Met veel plezier heb ik mijn vak uitgeoefend, maar op een gegeven moment
begon de oppervlakkigheid mij tegen te staan, mede doordat ik zelf veel
huidproblemen had die telkens maar niet opgelost konden worden. Terwijl
ik toch zelf schoonheidsspecialiste was en er bakken met geld aan uitgaf. Ik
voelde me in de maling genomen en stopte ermee.
Doordat ik aan yoga deed en op Ameland ging wonen, maakte ik kennis
met duurzaamheid en een gezonde leefstijl. Ook maakte ik kennis met het
bijzondere merk EmerginC, dat ongelooflijk veel doet op gebied van
duurzaamheid en tegelijkertijd een product heeft neergezet wat kwalitatief
goed in elkaar zit.
Ook leerde ik door mijn samenwerking met de meiden van ‘Go with the
Glow’ dat plantaardige voeding zo 'n belangrijke rol speelt in het gezond
houden van je huid.
Hieronder kun je lezen wat van belang is en hoe je ermee kan beginnen.
Have fun en ik zie je graag in de winkel!
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"Natuurlijke, vegan, organische, rijke en zinvolle producten waar we blij van worden. Daar werk ik mee."

HUIDVERZORGING THUIS
Huidverzorging thuis.
Wanneer je huid problematisch
begint te worden ben je eigenlijk al
een beetje te laat. Rimpels die erin
trekken en met de dag erger worden,
acne doordat de vochtbalans en/of
doorbloeding niet helemaal lekker
gaat. Dit alles wil je liever voorkomen. Je kunt dit niet veranderen
door een keer in het jaar naar de
schoonheidssalon te gaan.
"Met een fitness sessie word je ook
geen fitgirl toch!"
Wat heb je minimaal nodig?
Een reinigingsproduct.
Een toner
Een goede dagverzorging en liefst
nog een oog-creme
Een rijke nachtcreme
Je kunt naar aanleiding van wat je
nodig hebt, aanvullen met een
diepte-reiniging, masker en/of serum.
Extra hydratatie is zinvol vanaf je 20e
levensjaar. Met vitamine C kun je
beginnen na je 30e en na je 45e
eventueel retinol of andere items met
hoge concentraties. Hoe beter de
producten aangepast zijn op je huid
en hoe beter de producten met
elkaar samenwerken (doordat het
van hetzelfde merk is) hoe beter het
resultaat is.

Veel mensen vragen mij waarom die
reiniging zo belangrijk is. Je wilt 's
ochtends het zweetlaagje, wat 's nachts
ontstaat doordat je lichaam zichzelf
reinigt, van je huid afhalen en 's avonds
de vrije radicalen (luchtvervuiling) uit de
buitenlucht die aan je gezicht zijn
blijven plakken.
Deze vrije radicalen zorgen namelijk
voor een heel groot gedeelte voor de
veroudering van je huid.
"Een tafel wil je ook eerst schuren
voordat je hem gaat lakken."
Kies een reinigingsproduct dat bij jouw
huid past en waar je blij van wordt om
te gebruiken. Hetzelfde geldt voor je
crème en serums.
Laat je adviseren als je er zelf niet
uitkomt!

WAAROM EEN COSMECEUTICAL WEL WERKT EN
GEWONE HUIDVERZORGING VAAK NIET!
EN WAAROM DIE BINDWEEFSELMASSAGE?

Een cosmeceutical is medicinaal aan
ingrediënten en gebruik je om je huid te
verbeteren.
Dit is vooral van belang bij huidproblemen.
Denk bijvoorbeeld aan;
"pigmentatie, acne, lijntjes, littekens
etcetera''.
Ik pleit ervoor om ook met ''de normale
huid'' -voor zover die al bestaat- een zinvol
product te gebruiken.
Je gaat voor het effect van je maximale
huidconditie, niet gewoon een luxe glansje
met parfum dat je huid verstopt. Dit is met
de meeste luxemerken stiekem wel het
geval helaas.
Bindweefselmassage

Dit is hetgeen dat je huid hydrateert en je
weefsel soepel maakt.
Als dat Hyaluronzuur vrij komt, heb je al
minder zichtbaarheid van fijne lijntjes,
omdat ze gevuld worden met het vocht.
Maar er is meer!
De collageen en elastine vezels
worden steeds minder naarmate je
ouder wordt. Deze vezels zorgen voor
stevigheid en veerkracht, en worden
op deze manier door de
bindweefselmassage ge-activeerd.
Afvalstoffen worden afgevoerd
doordat je de doorbloeding stimuleert
en vervolgens krijgen zuurstof en
Hyaluronzuuren weer toegang tot de
bovenste huidlaag.

Wat is de zin van een bindweefselmassage?
Bindweefsel zit door het hele lichaam, het is
als het ware de tussen-stof die alles bij
elkaar houdt.
Als je dit weefsel onder druk zet, zoals je
bijvoorbeeld ook met yin-yoga doet komt
er hyaluron-zuur vrij.

"EmerginC 100% Duurzame Producten"

WAT DOE JE
THUIS EN
WANNEER NAAR
DE SALON?
ZO WORDT JE HUID WEER STRALEND EN MOOI!
Naar de salon ga je voor onderhoud.
70% van je winst op huid verbetering behaal je
met een routine thuis.
Vervolgens ligt het aan je huidtype hoe vaak
het nodig is om langs te komen voor een
behandeling.
Om de 6 weken is echt een aanrader. Zo
kunnen we de producten afstemmen en kijken
wat er meer of juist minder nodig is.
Bindweefselkuur doe je om de drie weken en
dan 6 tot 12 x achter elkaar.
Hieronder nog een paar quick fix tips voor thuis

MEER INFO?

mail of app mij dan adviseer ik je graag!
Email: saarvoorbeauty@gmail.com
Whatsapp: 06-36111580
www.beautybewust.nl

QUICK FIX TIPS

Soms wil je gewoon even een snelle fix voor
een probleem wat je hebt. Hieronder een
paar huidprobleem met een quick fix.

Acne
EmerginC vitamine C & retinol mask of
complexion control voor overdag. Deze
bevatten salycilzuur en retinol wat direct als
ontstekingsremmer werkt..

Pigmentatie
Vitamine C serum 12% of 20% werkt door het
hoge vitamine c gehalte tegen ontstekingen en
op de lange termijn op pigment. Kan ook icm
andere huidverzorging gebruikt worden.

Rosacea
Pomegranate cleanser en of complexion
control

Aging
Bindweefselmassage kuur evt icm vitamine C
20%

"Duurzame en zinvolle producten waar je blij van wordt"
100% groene vegan producten

BEAUTY
BEWUST
DE DUURZAME SCHOONHEIDSSALON
IN AMSTERDAM-WEST & ABCOUDE

BEHANDELINGEN

BEAUTY BEWUST
Dé plek waar je zowel online als in
de winkel "guilt-free" kunt shoppen
en ontspannen

HUIDADVIES NODIG?
Heb jij huidadvies nodig i.v.m.
productaankopen, stuur mij dan een
Whatsapp 06-36111580
Ik adviseer je graag!

New york exress behandeling
Quick fix en korte ontspanning, let op: Deze behandeling is niet geschikt
om huidproblemen op te lossen.
Ibiza behandeling
Ultieme ontspanning met 100% vegan cosmetica. Basis behandeling met
reigiging, diepte-reiniging, massage, masker en dagverzorging.
Dubai Treatment
Ultieme anti-aging behandeling met protocell peel off mask wat je huid
nog dagenlang een stralende gehudrateerde look & feel geeft.
Vitamine C behandeling
Helpt als je last hebt van pigmentatie
Get the red out
Bij veel roodheid en ontstekinkjes
Bindweefselmassage

AFSPRAAK MAKEN?
Let op: Afspraken kunnen alleen
online gemaakt worden
https://beautybewust.nl/afspraakmaken/ niet via app!

Voor iedereen die graag wil werken aan anti-aging

DE BEAUTYBEWUST SHOP
Deze producten zijn met zorg uitgezocht en laten je huid weer stralen

CONTACT:
Email: saarvoorbeauty@gmail.com
Mobiel: 06-36111580
www.beautybewust.nl
Praktijk Amsterdam
Oostzaanstraat 128
1013 WN Amsterdam

Raw
Cold pressed oil based skin care for dehydratred skin and oil lovers
Scientific organics
70% organic for the younger skin
Cosmeceatical
Plant based medicine to solve skin problems

Praktijk Abcoude
Hoogstraat 1a
1391 GL Abcoude
Op de hoogte blijven?
Volg me op
Beauty_bewust

Vegan, organische, rijke en zinvolle producten waar we blij van worden.
"Daar werk ik mee."

