Nieuw: De Orang Malu Massage.

De unieke Orang Malu massage is een nieuwe massagevorm en heeft een positief effect op de
ademhaling, spijsvertering, de bloed- en lymfecirculatie.
Naast ontspannende manuele grepen wordt er ook gemasseerd met verwarmde houten
massagerollen (kayu's). Deze houten massagerollen zijn verschillend van omvang, waardoor ze de lijnen
van het lichaam goed kunnen volgen. Met een kleine verwarmde Orang Malu worden afvalstoffen in
de spieren weggemasseerd. Deze massage is een mix van diverse oosterse en westerse invloeden,
waaronder de ayurvedische, klassieke, energetische massage en reflexologie.
Deze massage kan echter niet vergeleken worden met een Hot Stone massage: met de massagerollen
kunnen spieren veel dieper gemasseerd worden, waardoor afvalstoffen gemakkelijker worden
afgevoerd en spanningen efficiënter worden aangepakt.

De Orang Malu, de in elkaar gedoken houten afbeelding, van Indonesische afkomst, staat symbool
voor bescheidenheid, kracht, energie en de cirkel van het leven.
Gekozen kan worden tussen een massage van 45 minuten waarbij wordt de gehele achterkant van het
lichaam gemasseerd wordt en bij 60-70 minuten wordt zowel de rug, de achterkant als de voorkant van
de benen gemasseerd.
Prijs 45 minuten: € 47,50
Prijs 60-70 minuten: € 57,50

Tot 15 augustus krijgt u 15% introductiekorting op deze massage!

Nieuw: Body Scrub

Heerlijk is het voor uw huid om een uitgebreide Body Scrub te ondergaan. Het lichaam wordt
uitgebreid gescrubt waardoor dode huidcellen verwijderd worden, de bloedsomloop gestimuleerd en
uw huid zijdezacht wordt.
Deze Body Scrub met Sel de Massage onderscheid zich van andere scrubs door de toevoeging van
etherische oliën. Zoals u weet hebben etherische oliën het vermogen om door alle huidlagen te
dringen. De etherische oliën in de Sel de Massage geven u een intens gevoel van ontspanning en
warmte. Uw huid krijgt een zijdezachte glans en dito gevoel na deze Body Scrub en als bijkomend
voordeel wordt uw huid mooier bruin na een Body Scrub.
Totale Body Scrub van het lichaam kost € 55, maar u kunt bijvoorbeeld ook enkel uw rug laten
behandelen.

Vakantiesluitingen:
Firma Dr. Baumann is gesloten van 11 juli t/m 1 augustus. Heeft u gedurende
die periode producten nodig, kunt u dit dan vóór 5 juli laten weten?
Firma S.P.A. Aromathérapie is gesloten van 23 juli t/m14 augustus. Heeft u
daarvan producten nodig, kunt u dit dan vóór 18 juli laten weten?
Schoonheidssalon Le P’tit Paradis is gesloten van 15 augustus t/m 3 september
Juli & augustus: herhaling verscheidene acties dit jaar!
Lipbalsem S.P.A. Hydrafluide Lèvres
Eigenlijk zou iedereen steeds in zijn of haar handtas of broekzak de Hydrafluide Lèvres moeten hebben.
Sesamolie, Jojoba en olijfolie geven een sterke verzorging. De etherisch olie van Rozenhout, dwerg
sinaasappel, Patchouli en Aloë Vera gel werken door tot in de diepste huidlagen.
Regelmatig gebruik voorkomt uitdroging en kloven. Het kan ook gebruikt worden als basis onder de
lipstick. Deze balsem trekt volledig in de huid en geeft daarom in de onderste huidlagen haar
regenererende werking. Het geeft geen vet gevoel op de huid.

Met 20% korting nu € 8,15

Verzorgingsolie S.P.A. voor versteviging van de borsthuid en decolleté
De S.P.A. decolleté olie bevat ruim 40 % etherische olie en is daardoor een sterk regenererend product.
Eén pompje per dag op een vochtige huid aanbrengen is voldoende. De huid wordt zichtbaar
gladder.
Deze olie is niet alleen effectief bij een ouder wordende huid, maar ook na zwangerschap,
borstvoeding, na het afslanken, voor de rokershuid en bij een zonbeschadigde huid.

Indien u deze verzorgingsolie aanschaft, krijgt u een heerlijke decolleté-behandeling ter
waarde van € 14,- cadeau tijdens uw gezichtsbehandeling!

Zonnige akties van Dr. Baumann Cosmetica en S.P.A. Aromathérapie
Bij aankoop van een Zonnecrème en een After Sun Gel van S.P.A. Aromathérapie krijgt u maar liefst

20% korting!
De heerlijk geurende zonnebrandcrème met uitsluitend gezonde, minerale UV-filters beschermt de huid
en verzorgt deze tevens met de hoogwaardige plantenoliën.
De After Sun Gel kalmeert en verzorgt de huid na een dagje zon. Deze After Sun ruikt ook heeeeerlijk
zomers (u heeft geen parfum meer nodig) en dit met uitsluitend ingrediënten uit de natuur!
Bij aankoop van een Solarium Liposome (om uw huid te hydrateren en verzorgen vóór de zon waardoor
de bruining dieper en egaler plaatsvindt) met een Zonnecrème van Dr. Baumann krijgt u de

Self Tanning Lotion ter waarde van € 21,40 cadeau!

Heeft u interesse in een Aromatherapie of Bach Bloesem Remedie?
Le P’tit Paradis wil verder gaan om zo lichamelijke (dus ook huid-) en emotionele klachten
meer in balans te krijgen. Lichamelijke klachten worden met de etherische oliën vanuit
aromatherapie aangepakt en emotionele klachten kunt u met Bach Bloesems in balans
krijgen. Wilt u hierover meer weten? Bel, mail of kom hiervoor gerust langs bij Le P’tit Paradis.

