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PERSBERICHT
Mooi van binnen en mooi van buiten!
Nieuwe praktijk voor huidverzorging en huidverbetering in Winterswijk.

Winterswijk: Onlangs heeft CariCare haar deuren in Winterswijk geopend. CariCare
is een praktijk voor huidverzorging en huidverbetering waar persoonlijke aandacht,
rust en vakkundigheid garant staan voor een optimale huidverzorging.
“CariCare is erin gespecialiseerd om met de nieuwste relax- en
behandelingsmethodes de huid te verbeteren. De huid, het grootste menselijke
orgaan, heeft veel te lijden door het weer, maar ook door de luchtvervuiling,
voeding- en leefgewoontes. En wie wil er nu niet fris en stralend uitzien?” aldus Carin
van Bremen, oprichter en eigenaar van de praktijk.
CariCare maakt gebruik van huidverzorgingsproducten op basis van natuurlijke
ingrediënten. De krachtige werkstoffen geven een optimaal resultaat waardoor de
huid zienderogen verbeterd en weer in topconditie komt. “Maar veel van de
klanten stellen ook het relax-moment enorm op prijs. Je hoeft heus geen slechte
huid te hebben om de voordelen van een behandeling te voelen. Even
ontspannen, een moment van rust , tijd om nieuwe energie en schoonheid op te
doen. een moment van optimale verzorging. Immers ware schoonheid wordt bereikt
door zowel van binnen als buiten in balans te komen.”
Carin van Bremen is als Stivas gediplomeerd therapeute reeds 8 jaar werkzaam in de
Achterhoek. De producten, diensten en behandelingen van CariCare zijn een
welkome aanvulling voor Winterswijk en omgeving. In de vertrouwelijke en vooral
rustige omgeving van haar praktijk-aan-huis, kunnen de klanten optimaal genieten
van de zeer rustgevende behandelingen.
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Het belang van voeding en leefgewoonten is een essentieel onderdeel van de
speciale intake-techniek die door CariCare wordt toegepast. Hierin worden
Oosterse wijsheden en technieken gecombineerd. Niet alleen de buitenkant maar
ook het innerlijk is van belang voor de uitstraling van een persoonlijkheid of, zoals
Carin van Bremen het stelt: “om uiteindelijk te kunnen zeggen: Proud to be me”.
Wilt u ook trots op uzelf zijn, kijk dan op www.caricare.nl en maak een afspraak. Op
de website treft u een kennismakingsfolder aan met een speciale
kortingsaanbieding.
U vindt CariCare aan de Kloetenseweg 91, 7101 TX Winterswijk. Tel. 0543 84 11 83 of
06 17 34 84 64. Behandelingen alléén op afspraak.

Teksten en foto’s kunnen vrij van rechten worden overgenomen.
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