Le P'tit Paradis gaat 'natuurlijk' vooruit!
Gaat u mee..?

Huidverbetering op natuurlijke wijze met:
* Dr. Baumann Cosmetica, huidverbetering op een zo milde,
huid-, dier- en milieuvriendelijke manier met bewezen effectieve
natuurlijke ingrediënten. Geschikt voor de meest gevoelige huid!
* S.P.A. Aromathérapie, welke een diepere werking heeft tot in
álle huidlagen door de etherische oliën. Bij inwendig gebruik van de
etherische oliën (de "traitement terrain" producten) worden deze in de
bloedbaan opgenomen en kunnen zo een probleem van binnenuit aanpakken. Denkt u hierbij
bijvoorbeeld aan acné, eczeem, couperose en huidveroudering.
De etherische oliën voor inwendig gebruik (de traitement terrains) kunnen eventueel ook met Dr.
Bauman Cosmetica gecombineerd worden.
* Binnenkort : Bach Bloesem Remedie
Bij zowel huid- als lichamelijke en psychische klachten kunnen negatieve emoties hiervan de oorzaak
zijn. Met Bach Bloesem Remedies behandelt men de (emotionele) oorzaak van een "ziekte". Ze
corrigeren als het ware negatieve emoties. Bach bloesems zijn gemakkelijk te gebruiken, niet duur en
geschikt voor het hele gezin.

Nieuw: Body Scrub

Heerlijk is het voor uw huid om een uitgebreide Body Scrub te ondergaan. Heerlijk op zichzelf, maar ook
heerlijk in combinatie met een massage of bij algenpakking .
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 TT's. 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!
Komt u enkel voor een Body Scrub, betaalt u € 20 per lichaamsdeel (rug, armen, voorkant benen,
achterkant benen). Een Body Scrub van het gehele lichaam kost € 55.
Combineert u de Body Scrub met een massage, betaalt u slechts € 11 per lichaamsdeel extra.
Bij de algenpakking is deze Body Scrub al inbegrepen.

Gezonde zonnebrandcrèmes: hoe kiest u ?
In feite kunt u kiezen uit 2 soorten zonnebescherming: die met minerale en dus gezonde filters en die
met chemische UV-filters. Bij Le P'tit Paradis vindt u natuurlijk alleen zonnebrandcrèmes op natuurlijke
basis. Op natuurlijke basis wil zeggen met filters die uit de natuur komen, de minerale filters
(titaandioxide en zinkoxide). Deze weerkaatsen het UV-licht al op de huid, wat de beste en gezondste
manier is. Bij het gebruik van chemische UV-filters gaat UV-straling namelijk in de huid en absorbeert
daar het UV. Nog altijd is het onbekend wat daar met het afgebroken UV gebeurt! Dit kan risico's met
zich meebrengen, vandaar dat u bij Le P'tit Paradis enkel zonneproducten treft met natuurlijke, minerale
zonnefilters!

Leuk om te weten: minerale filters zijn ook waterproof .
Aan u de keuze of u kiest voor Dr. Baumann Cosmetica of S.P.A. Aromatherapie. U kunt gerust dit eens
komen uitproberen of om advies vragen.Voor elk huidtype en sterkte van de zonnestraling is er een
zonnebrandcrème voor u.
Er zijn ook een paar hele bijzondere zonneproducten (op bestelling) verkrijgbaar om te bruining te
versnellen en tegen zonne-allergie. Vraagt u mij gerust om informatie, dan stuur ik die per mail toe.

Zonnige aktie mei en juni
Bij aankoop van een zonnecrème en een verkoelende en
hydraterende After Sun Gel van S.P.A. Aromathérapie krijgt u
maar liefst 20% korting!
Gezond bruinen & gezond verzorgen…
:

Ook van Dr. Baumann een leuke zomeractie:
Voordat u een zonnebrandcrème smeert doet u er goed aan uw huid vooraf te hydrateren
met liposomen en vitamines. Daartoe ontwikkelde Dr. Baumann de Liposome Multi Active
Solarium. Door dit product aan te brengen op een vochtige huid dringen de liposomen en
vitamines goed in. Én u verkrijgt een gelijkmatigere en intensere bruining.
Bij aanschaf van de Liposome Multi Active Solarium met een Sun Lotion van factor 12, 20 of
30, krijgt u een Self Tanning Lotion cadeau! Deze verzorgt en bruint de huid ook na het
zonnen en zorgt ervoor dat het vakantiekleurtje langer blijft zitten.
En nogmaals: beschermt u uw huid niet alleen goed, maar ook gezond. Zeker zonder parfum
en chemische UV-filters!

Geef uw huid, darmen en lichaam bouwstenen

Er zijn 3 producten verkrijgbaar die mede zorgen voor schoonheid van binnenuit.
De Probiotica Regulator is aan te bevelen om uw darmflora te verbeteren. Deze kan uit balans zijn door
bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica, medicijnen, stress en ziekte.
De Mineral Regulator vult mineraaltekorten aan in uw lichaam en optimaliseert zelfs deze
mineralenbalans. Mineralen hebben een zeer groot belang in het goed functioneren van de hersenen ,
zijn echte bouwstenen voor de huid en zijn goed voor de ijzerbalans en kalkbalans.
De Enzyme Regulator is een Kombucha-ferment dat de stofwisseling en de werking van de lever
ondersteunt en het ruimt vrije radicalen op. Een uiterst veelzijdige ondersteuning van gehele menselijke
lichaam en dus te gebruiken bij alle mogelijke aanhoudende kwaaltjes .
Nu van € 19,95 voor € 14,95

Beauty goes yoga!
Heeft u interesse in yoga? Kijk dan eens op www.yogaisyoga.nl
Op een fijne, ontspannen en nuchtere wijze maakt u kennis met Hatha yoga, gegeven door Jolanda
de Ruijter, te Drunen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Naast een heerlijke gezichtsbehandeling en/of massage, is yoga een doeltreffend middel om effectief
met stress en drukte om te gaan. Uw lichaam én geest worden sterker en meer ontspannen.

And yoga goes beauty!

