
 Schoonheidssalon 
Fredriek  

 

Wij zijn de schoonheidsspecialistes van schoonheidssalon 

Fredriek. Door onze nieuwsbrief willen wij u graag op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen in de salon, denk 

hierbij aan de acties, nieuwe producten en nieuwtjes uit 

onze schoonheidsbranche. Bij ons in de salon werken  

Hester; zij is gediplomeerd allround schoonheidsspecialis-

te en pedicure. Gerlien; zij is ook gediplomeerd allround 

schoonheidsspecialiste en pedicure. Tot slot Lisette; zij is 

gediplomeerd schoonheidsspecialiste en is momenteel in 

opleiding tot pedicure. 

Sinds 1 september werken bij via een online klantensysteem hierdoor krijgt u een bevestiging van uw 

afspraak en een dag van tevoren een herinnering. Ook kunt u online uw afspraken plannen en een 

keuze maken bij 1 van onze schoonheidsspecialistes. Maar u kunt ook nog steeds telefonisch         

afspraken maken of bij ons in de winkel langskomen voor het maken van een afspraak. Wij helpen u 

hier graag bij. 

September / Oktober  2017  

Behandeling voor definitief ontharen  
De PhotoNova PLS3 zorgt dat de energie van de intensieve lichtflits wordt opgenomen 

door het pigment van de haartjes en afgegeven aan de omgeving van het haartje. 

Hierdoor stollen de eiwitten rond het haartje en krijgt deze geen voeding meer. De 

haarwortel sterft af, waardoor het haartje definitief het loodje legt. Haarwortels kun-

nen alleen in de actieve groeifase worden uitgeschakeld.  

Niet alle haartjes zitten tegelijkertijd in dezelfde groeifase, daardoor zijn er altijd 

meerdere behandelingen nodig (gemiddeld tussen de zes en tien keer). Voordat de 

schoonheidsspecialiste de behandeling start wordt er eerst met de cliënt een protocol 

doorgenomen. Welke haartjes kunnen er verwijderd worden? Helaas kunnen niet alle 

haarsoorten verwijderd worden, het is van belang dat het haartje een terminal haar-

tje is en pigment bevat. Het kan dus niet bij een vellus haartje ( denk aan een dons-

haartje ) ook kan het niet bij haartjes die pigment loos zijn denk bijvoorbeeld aan 

witte/blonde/donkerblonde haartjes.  

De PhotoNova PLS3 is ook zeer geschikt voor huidverbetering van o.a.  

couperose, pigment vlekken en collageen stimulatie .  

Haar op  

ongewenste  

plekken  

Elke vrouw heeft mannelijke hormo-

nen. Een teveel aan mannelijke hormo-

nen kan ervoor zorgen dat er meer 

haar dan normaal groeit op bijvoor-

beeld je kin, wangen en bovenlip. Dit is 

vaak ook een erfelijke kwestie.   

 

Hiervoor bestaan gelukkig behandelin-

gen om de overmatige haargroei te 

verminderen. Wij maken gebruik van 

de PhotoNova PLS3 deze voldoet aan 

de Europese eisen. Ook voor mannen is 

de PhotoNova PLS3 geschikt. 

 

Vellus haartje  

Terminal haartje 

Start nu met definitief ontharen en ontvang bij de eer-
ste twee behandelingen 20 % korting  
U kunt bij ons gratis en vrijblijvend een afspraak ma-
ken voor een intake gesprek.  



Herfst…  

Schoonheidssalon  

Fredriek  

 

Dorpsstraat 14a   

7447 CR Hellendoorn  

0548-655715  

Info@da-fredriek.nl  

De eerste blaadjes aan de bomen 

zijn al weer verkleurd, de verwar-

ming gaat weer aan in huis of 

misschien al wel de kachel. De 

truien worden weer uit de kast 

gehaald, kortom het is weer 

herfst.  

Dit kan een after-summer-dip ver-

oorzaken, maar geen paniek! Wij 

slepen je er doorheen met leuke 

tips en tricks speciaal voor herfst!  

Tips en Tricks!!  
Tip 1: Behoud je mooie bruine teint.  
 

Meng je Magic Drops Face met je dag verzor-

ging en/of de Magic Drops Body-Legs met je 

bodylotion of crème voor een stralende bruine 

teint het gehele jaar door. De producten kun-

nen ook los van een dag/body crème worden 

gebruikt voor een intensere bruine teint. Voor 

het mooiste resultaat gebruik je de producten 

op een schone en goed gescrubde huid.  

Tip 2: Vocht, Vocht, Vocht….  
 

Na de zomer kan je huid een tekort aan vocht 

hebben. De ideale producten om dit vochtte-

kort aan te vullen zijn de Pure Actives met hya-

luronzuur. Deze pure concentraten zijn ware 

vochtbommetjes die jouw verzorgingsritueel 

personaliseren. De druppels kan je onder je 

dagelijkse verzorging gebruiken of mengen met 

je cosmetica, zelfs met je make-up. De crème 

gebruik je na de druppels of je gebruikelijke 

serum. Ook heeft Collistar een nieuwe handige 

spray, deze kan je gebruiken op elk gewenst 

moment van de dag, wanneer jij een vocht-

boots wenst. Deze spray fixeert tegelijkertijd je 

Salon actie  
Bij ons in de salon hebben wij een leuke herfst actie 

voor u, hier kunt u optimaal genieten van een heerlij-

ke behandeling van een uur. Deze bestaat uit  

-  De huid reinigen met reinigingsolie of mousse 

met behulp van een borstelapparaat  

-  Huiddiagnose maken  

-  Peeling  

-  Epileren van de wenkbrauwen  

-  Korte massage met avocado gezichts-

olie tijdens het quickmasker  

-  Moleculair spray met hyaluronzuur of colla-

geen  

-  Dagverzorging met magic drops om de mooie 

gebruinde kleur vast te houden  

Van € 49,95  

Voor € 42,00  www.da-fredriek.nl/afspraakmaken 

http://www.da-fredriek.nl/afspraakmaken

