Met en in stralende schoonheid, Proud te Be Me.

en verbeteren door pure extracten vol energie en
hydratatie tijdens uw sublieme Cenzaa momenten!

De weldadige behandelingen in de salon kunt u iedere dag
thuis voortzetten met de op uw persoonlijke behoeftes en
huidtype afgestemde huidverzorgende en
huidverbeterende producten van Cenzaa.
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CariCare is het adres waar u in alle rust en kalmte, met
persoonlijke aandacht, intensieve of ontspannende,
huidverzorgende of huidverbeterende behandelingen
kunt ondergaan. Behandelingen die gegeven worden door
een Stivas gediplomeerd schoonheidsspecialiste.
Alle behandelingen bestaan altijd
uit een uitgebreide huidanalyse, in
een combinatie van zowel
klassieke als oosterse wijze.
Mogelijke behandelingen:
reinigingen, dieptereinigingen,
acne-behandelingen, verschillende
gelaatsbehandelingen; -die qua
tijdsduur en intensiteit- kunnen verschillen. Deze
gelaatsbehandelingen zijn altijd op uw wensen en
specifieke huidtype afgestemd. Massages, manicure,
visagie, epileren, harsen en verven van wimpers en
wenkbrauwen of voedingsadviezen, u bent in goede
handen bij CariCare.
Graag heet ik u dan ook van harte welkom , om even te
ontspannen, een moment van rust , tijd voor uzelf om
nieuwe energie en schoonheid op te doen. Een moment
van optimale verzorging. Immers ware schoonheid bereikt
u door zowel van binnen als buiten in balans te komen .

CariCare – Kloetenseweg 91 - 7101 TX Winterswijk

Deze producten hebben een hoog gehalte van werkzame
stoffen waardoor de behandelingsresultaten nog verder
worden versterkt. Op deze wijze behaalt u de beste
resultaten voor uw huid.
Tijdens een bezoek aan de salon kan een selectie gemaakt
worden van de voor uw huidtype geschikte producten.
Verwen uzelf met de Cenzaa producten van CariCare.

Op onze website, www.caricare.nl, vind u een impressie
van de salon en praktijkruimte.

Cenzaa huidverbeterende producten



Cenzaa bevat een volledig scala aan speciale producten
met innovatieve natuurlijke formules. Deze
therapeutische formules zijn uitermate geschikt om uw
huid met een professionele “shocktreatment” weer in
balans te brengen, te herstellen, optimaal te hydrateren
en te voeden.

Naam:

Uw Cenzaa therapist is speciaal
opgeleid om, afgestemd op uw
wensen, met deze innovatieve
producten het beste resultaat te
behalen voor uw huid.

Email:

Vraag naar deze therapeutische
behandelingen waarin hoogwaardige wetenschap wordt
gecombineerd met ultieme luxe. Laat uw huid verwennen
Telefoon (0543) 84 11 83 / 06 17 34 84 63

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Geboren:

-

-

.

Afspraak 1:

-

-

.

Afspraak 2:

-

-

.

Afspraak 3:

-

-

.

Email: algemeen@caricare.nl - www.caricare.nl

Cenzaa huidverbeterende producten

Cenzaa Therapeutic Dream

Cenzaa Moments Treatment

Cenzaa bevat een volledig scala aan speciaal producten
met innovatieve natuurlijke formules. Deze
therapeutische formules zijn uitermate
geschikt om uw huid met een professionele
“shocktreatment” weer in balans te
brengen, te herstellen, optimaal te
hydrateren en te voeden.

De perfectie voor uw huid!

Gun uzelf de harmonie van oosterse
verademing en mediterrane
componenten.

Uw Cenzaa therapist is speciaal opgeleid om, afgestemd
op uw wensen, met deze innovatieve producten het beste
resultaat te behalen voor uw huid.
Vraag naar deze therapeutische behandelingen waarin
hoogwaardige wetenschap wordt gecombineerd met
ultieme luxe. Laat uw huid verwennen en verbeteren door
pure extracten vol energie en hydratatie tijdens uw
sublieme Cenzaa momenten!
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CariCare
Carin van Bremen
Kloetenseweg 91
7101 TX Winterswijk
Telefoon 0543 84 11 83 of 06 17 34 84 64
Behandelingen uitsluitend op afspraak.
Email: algemeen@caricare.nl
Website: www.caricare.nl
Tegen inlevering van deze bon mag u naar keuze uw
wimpers of wenkbrauwen laten verven.
(Alleen van toepassing in combinatie met een gelaatsbehandeling.
Één bon per persoon, geldig tot 1 maart 2010)

Bonnummer:

Cenzaa Therapeutic Dream, bestaat uit krachtige en
werkzame formules die in staat zijn een oplossing te
bieden aan de verschillende huidproblemen. Therapeutic
Dream helpt in een record tempo zichtbare resultaten te
bereiken waarbij huidverbetering en huidconservering een
belangrijk onderdeel zijn. Cenzaa heeft voor de
verschillende huidproblemen inventieve oplossingen om
de huid weer in balans te
brengen.

Cenzaa Sensation Of
Nature
Cenzaa staat voor natuurlijke
huidverzorging met traditionele
therapeutische werkstoffen.
Mediterrane en oosterse planten
en kruiden zijn omgezet tot essentiële oliën die zorgen
voor een zintuiglijke ervaring van welzijn. De producten
hebben hierdoor een heilzame werking en geven een
zichtbaar effect op uw huid. De verfijnde geuren en rijke
texturen, vol inspiratie uit de natuur,
geven u hernieuwde energie. Cenzaa is revolutionair door
haar filosofie van ontspanning, verjonging, gezondheid en
onvergetelijke geursensaties.
Laat u meenemen op deze sensationele reis naar warme
oorden waarbij u een oase van rust en ontspanning
ervaart!
Uw gezondheid is uw meest kostbare bezit, gun uzelf
iedere dag een Cenzaa moment!

00202145
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Telefoon (0543) 84 11 83 / 06 17 34 84 63

Uw Cenzaa moment in de salon
start altijd met het
welkomsritueel, dit zorgt voor een
complete en diepe ontspanning.
Cenzaa is gericht op het prikkelen
van uw zintuigen; Body & Mind
komen in balans gedurende het
Cenzaa moment door ruiken,
horen, voelen en proeven.
In een oase van rust wordt u ontvangen waarbij
voorafgaand aan uw behandeling onze specifieke Cenzaa
huidanalyse gemaakt wordt. Rekening houdend met het
feit dat de conditie van uw huid verandert afhankelijk van
uw levensritme, levensstijl en wisselende seizoenen.
Een moment van verademing doormiddel van
massagetechnieken uit verschillende werelddelen en de
intensieve mediterrane componenten bieden u optimale
huidverbetering.
U bent van harte welkom om
een van onze Cenzaa
momenten te beleven!
Uiteraard zijn ook alle andere
gelaatsbehandelingen mogelijk
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Email: algemeen@caricare.nl - www.caricare.nl

