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MEDEX BIO 
SCIENCE 
COSMETICS 

De vrouw die een 

half uur per dag 

besteedt aan 

huidverzorging en 

iedere zes weken 

de schoonheids-

specialiste be-

zoekt, onder-

scheidt zich al na 

het 35e levensjaar 

van andere 

vrouwen en ieder 

jaar wordt het 

verschil groter. 

 

 

Met ingang van 1 februari 
a.s. start ik in mijn salon 
met de producten van 
Medex. Ruim een jaar heb 
ik verschillende bedrijven 
bezocht en producten en 
behandelingen met elkaar 
vergeleken en uitge-
probeerd. Waarom 
Medex? Zij maken zoveel 
mogelijk gebruik van 
natuurlijke componenten 
en zij gebruiken geen 
toevoegingen van kleur- 
en geurstoffen, tenzij strikt 
noodzakelijk. Ook biedt 
Medex een ruime keus 

NIEUW SALONPRODUCT: 

MEDEX BIO SCIENCE COSMETICS 

COSMETICS 
 
 
 

Diverse productlijnen 

 Naast de Medex pro-
fessional lijn zijn er de 
speciale productlijnen. 
Zo is er de lijn Softly voor 
de hypergevoelige huid. 
Dit is een natuurlijke 
huidverzorgingslijn zonder 
geur- en parfumstoffen; 
speciaal voor mensen met 
huidallergieën en een 
overgevoelige huid.  
Daarnaast is er een 
Purus lijn speciaal voor 

aan verschillende 
producten, die uit zo veel 
mogelijk verschillende 
ingrediënten zijn opge-
bouwd. Zo reageert de 
één beter op dit en de 
ander op dat. Op die 
manier kun je precies 
datgene kiezen dat bij je 
past. Medex heeft ook 
speciale “actief”crèmes; 
deze worden veelal 

gebruikt in kuurverband 
bij specifieke huid-
problemen, zoals 
pigmentvlekken of om je 
huid bijvoorbeeld na het 

winterseizoen in optimale 
conditie te krijgen. De 
salonbehandelingen 
zullen iets anders worden 
opgebouwd. Zo zal er 
altijd een dieptereiniging 
bij een gezichtsbehande-
ling gebruikt worden en 
zal er bijna altijd een 
gezichtsmassage toege-
past worden; hierdoor 
worden werkstoffen beter 
opgenomen.  
 

mensen met acné. Ook is 
er aan de heren gedacht 
met een speciale heren 
huidverzorging; Medex 
voor men. En er is een 
anti-aging lijn Josephine 
van Steinborg met als 
bestanddeel o.a. kaviaar. 
Als laatste is er nog een 
luxe gelaatsverzorging, 
namelijk Quintenstein. 
Deze lijn is 100% 
natuurlijk, ecologisch en 

biologisch en veel 
producten van deze lijn 
bevatten aromatische 
oliën, waardoor ze ook 
een fijne geur hebben.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ADVIES VOOR DAGELIJKSE 

     HUIDVERZORGING:  

 

1. REINIGEN MET ZACHTE 

MILK OF OLIE 

2. VOEDEN EN HERSTELLEN 

DOOR NA DE REINIGING 

EEN NACHTCREME AAN 

TE BRENGEN 

3. BESCHERMEN DOOR 

GEBRUIK VAN DAGCREME 

 

Om je kennis te laten 
maken met de behande-
lingen en producten van 
Medex heb ik een leuke 
actie. Wanneer je na 
behandeling besluit tot 
aankoop van producten 
voor thuisgebruik, ontvang 
je over deze producten  
10 % korting (geldig tot 11 
maart a.s.). 
 
Tijdens deze winter-
maanden heeft je huid 
nogal wat te verduren 
door omgevingsfactoren 
zoals de warmte van de     

Kennismakingsactie 

Helaas heb ik nog een 
minder leuke maar toch 
noodzakelijke mededeling. 
Iedereen is druk en door 
die drukte wil het nogal 
eens voorkomen dat een 
afspraak vergeten wordt. 
De laatste tijd is dit helaas 
meermalen voorgekomen 
en daarom wil ik je er toch 
nog eens aan herinneren 
dat ik dan de helft van het 
behandelbedrag in 
rekening moet brengen.     

Afspraak vergeten 

 

Wil je op 14 februari a.s. 
je Valentijn verrassen? 
Geef hem/haar een 
kadobon om zich te laten 
verwennen met een 
heerlijke gezichtsbe-
handeling. 

 

 

 

Kop van artikel 
over 
bijzonderheden 

 

  

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je afmelden via onderstaande link: 
http://www.shsjeanine.nl/afmelden-nieuwsbrief/ 

 

  

 

 

Kadobon 

 
 

 
 
 

 

 

 

centrale verwarming en de 
koude, soms gure wind of 
vorst van buiten. Als gevolg 
hiervan droogt de huid uit 
en voelt schraal en droog 
aan. Hiervoor heb ik een 
speciale winterbehande- 
ling waarbij de huid eerst 
grondig wordt gereinigd; 
hierna wordt deze gevoed 
met een speciale actief-
crème en een ampul voor 
de vochtarme huid, ge-
volgd door een heerlijke 
massage en een masker. 
Deze behandeling is nu 
tijdelijk vanaf 1 februari tot   

 

 
 

Bezoek mijn  website! 
Ga naar: 

www.shsjeanine.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Putterweg 47 
3886 PB  GARDEREN 

 
TELEFOON: 
0577-462142 

 

Ook ik plan mijn tijd in voor 
een behandeling waardoor 
ik dan met een lege plek 
zit, die op dat moment niet 
meer opgevuld kan 
worden. Dit is zeker niet 
persoonlijk bedoeld maar 
als compensatie voor 
misgelopen inkomsten. Ik 
hoop op je begrip hiervoor. 
 

 

 

 

11 maart a.s. voor € 46,00 
in plaats van € 51,50. 

 

http://www.shsjeanine.nl/

