
Beste beautyklant, Winsum, november 2020

Hierbij ontvangt u weer de halfjaarlijkse nieuwsbrief van uw schoonheidsspecialiste met de laatste 
nieuwtjes en aanbiedingen. De nieuwsbrief is dit keer iets later dan dat u van mij gewend bent maar ik 
heb de persconferentie van afgelopen dinsdag even afgewacht.

Na een verplichte bedrijfssluiting van 8 weken mocht ik gelukkig in mei weer open. Als 
schoonheidsspecialiste heb ik mij wel aan bepaalde regels te houden. Voor de volledigheid in deze 
nieuwsbrief een overzicht van de maatregelen:

• Kom op tijd en als u even moet wachten, houd 1,5 meter afstand
• Bij binnenkomst graag een mondkapje opdoen
• Was of desinfecteer uw handen in de salon
• Bij een gezichtsbehandeling mag het mondkapje af als u in de stoel ligt
• Bij andere behandelingen -indien mogelijk- het mondkapje graag ophouden
• Bij koorts, griep of andere klachten, blijf thuis, laat u testen en neem contact op om uw afspraak te 

verzetten

Ik ben er trots op om u te morgen vertellen dat ik aan de schoonheidsbehandelingen, 
lichaamsmassages, hot-stone massage, voetreflex nu ook pedicure mag toevoegen. U kunt bij mij 
terecht voor een uitgebreide pedicure behandeling van 75 minuten of een basisbehandeling van 
30 -45 minuten.

Ook een uitgebreide voetreflexmassage van 60 minuten is een aanrader. Deze behandeling bestaat uit 
een voeten bad, een voeten scrub en een voetreflexmassage. Voor deze massage betaalt u € 40,-. Wilt u 
uw voeten eens goed verwennen, dan is een combinatie van de voetbehandelingen ook mogelijk. Vraag 
naar de mogelijkheden!

Voor een cadeaubon of een cadeau kunt u ook bij de salon terecht. We hebben cadeaubonnen waar u 
een bedrag of behandeling op kunt laten zetten, maar ook cadeautasjes met 2 heerlijke body producten 
erin voor € 40,-.

Daarnaast geldt voor de komende maanden voor de make-up lijn van Medex de aanbieding van 
1 + 1 gratis. Zo kunt u er tijdens de feestdagen op uw mooist uitzien. Maak eens kennis met de 
fantastische make-up producten van Medex.

uw schoonheidsspecialiste
en pedicure in Winsum



Seizoen behandeling najaar 2020

Zoals elk jaar, ook nu weer een heerlijke seizoen behandeling. Dit jaar hebben we een najaar- en 
winterbehandeling met de Quintenstein lijn van Medex. Deze lijn is 100% natuurlijk, ecologisch, 
biologisch en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. De behandeling 
bestaat uit 9 fases bestaande uit een uitgebreide reiniging, ampul, oogverzorging, masker, heerlijke 
gezichtsmassage en pakking.

Quintenstein is gebaseerd op de geur van etherische oliën en is rijk aan mineralen en vitamines. Deze 
lijn is het evenwicht in gevoelens, schoonheid en kracht van de natuur. Door de combinatie met de 
ontspanning tijdens een behandeling ziet u er weer stralend uit. Als u gebruik wilt maken van deze 
behandeling, graag aangeven bij de reservering.

Tevens ligt er in de maand december weer een presentje voor u klaar, als blijk van dank voor uw 
trouwe bezoekjes aan de salon.

Beautysalon Anita is gesloten van donderdagavond 24 december tot donderdag 31 december 2020. 
Ik sta weer voor u klaar op maandag 4 januari 2021.

Beautysalon Anita wenst u heerlijke kerstdagen toe en een gezond & gelukkig 2021. Blijf gezond!

Kijk ook eens op onze Facebookpagina, Instagram of op onze website voor alle aanbiedingen en/of 
nieuwtjes.

Met vriendelijke groet,

Anita Meijer

Klein Garnwerd 3
9951 TR Winsum 
06-23937133
info@beautysalonanita.nl
www.beautysalonanita.nl

Openingstijden salon

Ma. Di. & Do.   08:30 t/m 17:00
Ma. Di. & Do. avond  19:00 t/m 22:00
Graag tot ziens bij Beautysalon Anita

Nu ik in de salon de pedicure behandelingen mag geven, kunt u dit heerlijk combineren met 
de voetreflex behandeling. Dit is een soort therapie die is gebaseerd op de gedachte dat 
lichaam, geest en ziel volmaakt met elkaar verbonden zijn. Tijdens de behandeling worden 
er impulsen gegeven aan reflexzones en reflexpunten in de voet die in verbinding staan met 

de diverse organen, zenuwen, klieren en gewrichten. Hierdoor kunnen organen zich herstellen of kan 
een zwak orgaan zich versterken. U kunt  voor een uitgebreide voetreflexmassage van één uur bij mij 
terecht. Deze behandeling bestaat uit een voeten bad, een voeten scrub, een voetreflexmassage en ter 
afsluiting een voetpakking. Dit alles krijgt u voor slechts € 40,-! 

Maar ook een kleine voetreflex kan, als u in het masker ligt voor € 12,50

Zoals elk jaar ook nu weer een heerlijke seizoen behandeling ter voorbereiding van uw huid op de 
zomer. Ook al lijkt de zomer nog ver weg, toch hebben wij vanaf mei de zomerbehandeling voor u 
klaar staan.                                                                                                                                                          
Weer heerlijk 1,5 uur relaxen voor € 85,00                                                                                                    
Deze behandeling  bestaat uit:                                                                                                                               
Het reinigen van het gelaat met: Lait Hydermios, Deep Clean en Comedo Mutilat .                                    
Daarnaar komt er een werkstof: ampul Neuropeptide en een serum Highly Concentrated Pro-Vitamin 
A, dat ik samen met de Bindweefsel crème  in masseer.                                                             
Hierna het  heerlijke Face Lift Mask met Herbs Repair Therapy en Aqua Rosa. 
Daarna haal ik alles er weer af met lekkere warme kompressen en herstel de huid met de 
Lotion Hydermios.                                                                                                                                                                            
Dit alles sluit ik af: met de Self Bronzing, Crème pour les Yeux, Gel de Liposome en de Crème de Reveil 
SPF 15.

Als u gebruik wilt maken van deze behandeling, graag aangeven bij de reservering.

Nu ook weer terug in Beautysalon Anita is de lichaamsmassage!!                                                                         
Een uur heerlijk laten masseren vanaf achterkant benen, rug, nek, schouders en hoofd.
Dan omdraaien voorkant benen, decolleté, gezicht en hoofd.                                                                          
Met heerlijke warme massage olie nu voor €40,00

Nieuw in de salon is de Beau Rouge!! .                                                                                                                             
Dit is” No-Needle Mesotherapie” apparaat en hierbij worden werkstoffen aangebracht door 
elektrische impulsen i.p.v. naalden. D.m.v. een bepaalde vorm van trilling wordt een soort kanaaltje in 
de opperhuid gecreëerd waardoor de werkstoffen in de onderste laag van de huid worden
geleid.                                                                                                                                           
Dit is een behandeling die u los of in kuurverband kunt doen.                                                                                  
Vraag naar de mogelijkheden in de salon

                                               

ÓÓK PEDICURE! uw schoonheidsspecialiste
en pedicure in Winsum


