NOUVEAU SELECTIE

De bestebeautysalons
Beautysalon
Caroline Spaas
Deze maand in de
Nouveau Selectie:
Beautysalon
Caroline Spaas, een
professionele en
persoonlijke salon in
Reeuwijk.
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Het is al ruim tien jaar geleden dat
Caroline Spaas kennismaakte met het
Franse cosmeticahuis Maria Galland.
“Tijdens de wintersportvakantie had ik
een gezichtsbehandeling in het schoonheidsinstituut van mijn hotel geboekt. Ik
was meteen verkocht! De diversiteit van de
behandelingen vond ik zo bijzonder. Toen
ik weer terug was in Nederland heb ik
meteen contact gezocht met het hoofdkantoor en kort daarop vertrok ik naar Brussel
voor een intensief leertraject. Gelukkig
gingen mijn klanten mee in mijn enthousiasme en was iedereen in no-time fan van
Maria Galland. Als je het eenmaal

Caroline
Spaas

gebruikt, is er ook geen weg meer terug.
Want naast de fantastische resultaten,
biedt Maria Galland net dat beetje extra.
Echt dat luxe wellnessgevoel.”
Kunt u een voorbeeld geven? “De Soin
Thalasso Visage is een van de populairste
behandelingen in mijn salon. Het is echt
een krachtige behandeling die de huid van
vocht voorziet, maar tegelijkertijd ook stimuleert, repareert en kalmeert. Perfect
ook voor een onrustige huid. Het beetje
extra zit hem in het vakantiegevoel dat
mensen ervaren tijdens de behandeling alsof ze aan zee zijn. Dat heeft alles te
maken met de algen waarmee in deze

behandeling wordt gewerkt. Na afloop voel
je je heel ontspannen en fris.”
Werkt u alleen in uw salon? “Ja, heel
bewust. Ik vind het persoonlijke contact
met en de tijd nemen voor mijn klanten
heel belangrijk. Dat wordt ook gewaardeerd. Hiervoor had ik een salon in De
Meern, maar ik verlangde terug naar
mijn geboortedorp Reeuwijk. Toen wij
deze lichte, makkelijk bereikbare praktijk
annex woning vonden, was de keuze snel
gemaakt. En het leuke was: het merendeel
van mijn klanten ‘verhuisde’ gewoon mee
- terwijl het toch een rit van zo’n twintig
minuten is! Ik vind dat echt bijzonder en
heb ze dan ook stuk voor stuk bedankt
met een bloemetje. Letterlijk contact vind
ik ook belangrijk; ik vind het fijn om
massages te geven en mensen onder mijn
handen te voelen ontspannen. Daarom
passen de manuele behandelingen van
Maria Galland ook zo goed bij mij. Wat
niet wegneemt dat ik ook met geavanceerde apparatuur werk. De mooiste resultaten
worden juist behaald in combinatie met
microdermabrasie en de DermaShaper,
een apparaat dat met een heel hoge
frequentie geluidstrillingen de huid
van binnenuit stimuleert en aanzet tot
verjonging en herstel.”
U organiseert ook bijzondere evenementen voor uw klanten? “Ja, vier keer
per jaar komt een vertegenwoordigster
van Maria Galland langs voor gezichtsbehandelingen, persoonlijk advies en
natuurlijk een fijne aanbieding. Dit zijn
heel gezellige dagen. Binnenkort staat een
visagiedag van Maria Galland op het programma, want ze hebben ook prachtige
make-up. Er is bijvoorbeeld een fijne minerale poeder, perfect voor een gevoelige
huid, die zich heel natuurlijk aanpast aan
de kleur van de huid. Ook de matterende
oogschaduwlijn is heel mooi: geen glinsterende deeltjes die in de ogen of de fijne
lijntjes rond de ogen terechtkomen. Maar
de beste nieuwkomer wat mij betreft is de
mascara infini 3D: volop volume, eindeloos lange wimpers en intens zwart. Het
geheim? De hightechapplicator die in lengte kan variëren!”
¤

BEAUTYSALON
CAROLINE SPAAS
Behandelingen Alle Maria Galland gezichtsbehandelingen,
microdermabrasie en behandelingen met de DermaShaper
Merk Maria Galland
Adres ‘t Kerkestuk 71, Reeuwijk
Tel 0182- 39 34 01
www.beautysaloncaroline.nl
Open Behandelingen op afspraak.

APELDOORN
Skin & Body Care
Zwolseweg 200,
7315 GP Apeldoorn
Tel. 055-5760891
www.skinandbodycare.net
Merk: Maria Galland

HOUTEN
Huidinstituut FAIMS
Fossa Iberica 1,
3995 XH Houten
Tel. 030-6364945
www.faims.nl
Merk: Pascaud

DEN HAAG
Schoonheidssalon Anne van Aken
Van Egmondstraat 3,
2581 XH Den Haag
Tel. 070-3553576
www.annevanaken.nl
Merk: Darphin

KLOETINGE
d'Opknapperie
Jachthuisstraat 5,
4481 AK Kloetinge
Tel. 0113-222704
www.dopknapperie.nl
Merk: Pascaud

GOUDA
Body Line
Jan Luykenstraat 64,
2806 PH Gouda
Tel. 0182-519669
www.uwschoonheidssalon.nl
Merk: Pascaud

MIJDRECHT
Instituut Perine
Genieweg 8,
3641 RH Mijdrecht
Tel. 029-7273121
www.perine.nl
Merk: Pascaud

HAREN
Beautysalon Hem en Haar
Molenweg 2,
9751 AH Haren
Tel. 050-5351028
www.hem-en-haar.nl
Merk: Maria Galland

NIEUW-VENNEP
Erna’s Beauty
Elemastraat 85,
2151 AJ Nieuw-Vennep
Tel. 0252-347749
www.ernasbeauty.nl
Merk: Matis
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