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Weer heerlijk aan het werk...

Hallo lieve klanten, 

Vanwege Corona hebben we 3 seizoenen over-

geslagen, maar hier is hij dan: de herfst/winter 

mailing van 2021. Boordevol mooie behandelingen. 

Eind augustus heb ik toch besloten om er even 

tussenuit te gaan naar San Sebastian (Baskenland, 

Spanje). Wat is het toch mooi daar! Onder het genot van heerlijke streek-

gerechten, een glaasje wijn en genietend van mooie zonsondergangen, 

heb ik mezelf weer opgeladen en kan er weer vol tegenaan! 

Thuis heb ik, ondanks dat ik gevaccineerd ben, na 5 dagen een test 

gedaan zodat we ons geen zorgen hoeven te maken. 

We gaan er vanuit dat we het ergste nu hebben gehad en gaan ons weer 

focussen op het neerzetten van mooie behandelingen. In het najaar zijn 

deze vooral gericht op het herstellen en voeden van de huid. Het is 

tijd om zonschade aan te pakken en oneffenheden te verwijderen. 

Een stukje ontspanning zal in de behandelingen natuurlijk niet ontbreken. 

Er zijn ook heel veel leuke, mooie dingen gebeurd. We zijn met het team 

een weekend naar Scheveningen geweest om met Diede haar vrijgezellen-

feest te vieren. Onze Alicia is bevallen van een mooie gezonde zoon. 

En ondanks dat we in totaal bijna 5 maanden dicht zijn geweest, zijn we 

deze periode goed doorgekomen. We hebben door de maatregelen corona 

buiten de deur weten te houden en we zijn druk als nooit tevoren. 

Hiervoor ben ik ontzettend dankbaar en natuurlijk zo trots als een pauw.

Veel leesplezier en tot snel!
Loes Rothengatter

Ditjes en datjes

Gezelligheid in 
Scheveningen
We hebben ons best gedaan om alle 
regels omtrent corona te volgen. 
Dat bracht zeker in 2020 de nodige 
(in)spanning. Dus toen Diede aankon-
digde dat ze ging trouwen, dacht ik: 
‘Dat is een mooie 
gelegenheid om 
met zijn allen 
een weekend 
weg te gaan’. 
We hebben een 
hoop lol gemaakt 
in Scheveningen. 
Diede heet 
inmiddels officieel 
Diede Keen-van 
Dartel.

Zoon voor Alicia
Dit mooie mannetje heet Genaï Lio en is 
geboren op 24 augustus 2021. Gelukkig 
is alles goed 
gegaan. Nu is 
het genieten van 
elkaar. Als alles 
verloopt zoals 
het hoort, zien 
we Alicia eind 
november weer 
terug op de zaak. 
We hebben haar 
wel gemist!



Praktijkvoorbeelden We zetten een aantal be-
handelingen op een rijtje. 

Biopeeling
Geschikt voor het behan-
delen van actieve acne en 
bij een doffe huid. 
Werking: Het stimuleren 
van de celdeling en door-
bloeding van de huid.

KTP laser 
Geschikt voor het verwijde-
ren van vaatjes (couperose) 
en pigmentvlekken.

Chemische peeling 
Geschikt voor het verva-
gen van restanten acne, 
littekens, grove poriën, 
beginnende lijntjes pig-
ments door middel van het 
activeren van de celdeling.

TCA Peeling 
Op basis van huidvernieu-
wing waardoor lijntjes, 
pigment en littekens 
vervagen.

Plasma 
Voor het verwijderen van 
steelwratjes, bindweefsel 
woekering, ouderdoms 
plekken, zonschade, op-
frissen van lijntjes rondom 
ogen en mond. Vervagen 
van acne littekens.

Microneedling 
Gezond houden van de 
huid en bestrijden van 
grove poriën, pigment 
en het actief inbrengen 
van werkstoffen om ver-
schijnselen van het ouder 
worden tegen te gaan. 

Neem de tijd om uw huid te laten herstellen
Oneffenheden verwijderen, egaliseren en verfraaien

De herfst is bij uitstek de periode om tijd te nemen om de huid te herstellen. Het is sneller donker. Haarden en kaarsjes 
gaan weer aan. We zijn wat vaker thuis. Hoog tijd om de huid een APK te geven. Loëlle kan u helpen om uw huid 
te herstellen, egaliseren, oneffenheden en haarvaatjes te verwijderen en bijvoorbeeld de wenkbrauwen te verfraaien. 
In onze salon werken we met uiteenlopende technieken. Welke wij het beste kunnen inzetten is uiteraard maatwerk. 

Dat de zon veel schade veroor-
zaakt, heeft deze cliënt ondervon-
den. Haar hele gelaat, oogleden 
en hals zat onder de vlekjes. Via 
de huisarts hebben we eerst laten 
controleren of de plekjes onschul-
dig waren. Vervolgens konden we 
aan de slag. In 3 plasma behan-
delingen, hebben we een prachtig 
resultaat kunnen behalen. 

Littekens als gevolg van acne 
komen veel voor. Inmiddels heb-
ben we al veel mooie resultaten 
behaald. Door een combinatie van 
bijvoorbeeld plasma en TCA-pee-
ling, hebben wij voor deze huid al 
veel kunnen betekenen. We zijn 
nog niet helemaal tevreden. 
Binnenkort kijken we hoe we deze 
huid verder gaan behandelen. 

Vrijblijvend intake gesprek
Heeft u zelf ouderdomswratten, haarvaatjes of een ander 
ontsierend huidprobleem? Maak vrijblijvend een afspraak. 
U krijgt advies op maat. Er is meer mogelijk dan u denkt. 

VOOR

NA

VOOR NA



    

Liposomatische peeling brengt het goede van 2 werelden bij elkaar: de kracht 

van de chemische peeling, ingekapseld in liposomen waardoor de werkzame 

stoffen langzaam aan de huid worden vrijgegeven. De huid wordt super zacht en 

krijgt een mooie glow. De producten die u thuis gebruikt, zullen bovendien beter 

inwerken. Deze mooie peeling kan het hele seizoen worden ingezet en is voor elk 

huidtype. Vanaf s8,00 extra, boekt u deze 

peeling bij uw normale behandeling. Ze is ook 

verwerkt in de Loëlle’s choice treatment en de 

herfst/winter-behandeling  voor het gelaat.              

Geef uw huid de ultieme oppepper 
met de Skin Recovery Time Treatment. 
Uw huid krijgt een mooie glow is 
weer heerlijk glad en wordt gevoed 
en gehydrateerd.

Stap 1:
Meten is weten: Huidanalyse met 
de Skin Analyser van Matis

Stap 2:
Microdermabrasie

Stap 3:                                                                                                                                         
Liposomatische peeling 

Stap 4:                                                                                                                              
Een ampul boordevol voeding en als 
afsluiting een faceprint masker

Skin 
Recovery 
Time 
Treatment

Microblading wenkbrauwen
Weer mooie volle wenkbrauwen zonder hapjes en mooi in vorm? Dit kan door middel 
van microblading. Onze Anne is onze specialist en vertelt u er graag meer over tijdens 
een vrijblijvend intake-gesprek. Maak hiervoor wel even een afspraak.  

VOOR

NA

VOOR

NA

Van: s135,00

a89,50

Liposomatische peeling
NIEUW:

Loëlle’s choice treatment

a8,00

Als toevoeging aan 
uw normale 
behandeling, v.a.



Lichaam

Natuurlijk hebben we dit seizoen weer 
in het teken staan van verzorgen en 
ontspannen. Uw huid wordt weer gevoed 
door de heerlijke rijke oliën en crèmes. 
De stoelverwarming gaat weer aan en 
ontspannen maar...

-  Start met een voetenbadje en een  
lekkere kop koffie of winterthee

-  We installeren u op de heerlijk verwarm-
de behandelbank en geven u een hand- 
en voetpakking. Tijdens het inwerken 
hiervan, masseren wij uw hoofdhuid

-  Verwijderen van de hand- en voet- 
pakking en inmasseren van de  
resterende crème

-  Nu draait u zich om en verwennen wij 
uw nek en rug met een 20 minuten  
massage, eventueel  gecombineerd  
met een Hot Stone ritueel 

-  Vervolgens geven wij uw huid een 
weldadige peeling, waarna u even  
kunt douchen** 

-  We sluiten af met een lichaamspakking 
en laten u aansluitend nog 20 minuutjes 
lekker rusten, slaap lekker!**

Autumn Winter Treatments

Regen en wind... het wordt guur. 
Maar bij Loëlle is het lekker warm. 
We leggen u deze herfst en winter lekker 
in de watten. Kies uit een gezichts- of 
lichaamsbehandeling. 

Deze behandelingen bieden wij aan 
inclusief een kit voor thuis met
verzorgingsproducten t.w.v. a25.*

10% korting bij 
combinatiebehandeling! 
U kunt deze behandelingen ook 
combineren en ontvangt dan 10% 
korting. 

Gelaat

Dit najaar hebben we in de behandeling 
ontspanning gecombineerd met een stukje 
huidverbetering. Tijdens de behandeling 
gaan we namelijk een liposomatische 
peeling toepassen. Deze is geschikt voor elk 
huidtype en zelfs voor zwangere dames. 
De huid krijgt een mooie glow en voelt 
weer super glad.

- Voorreinigen met een kleine massage
- Epileren, harsen lip en/of kin
- Peeling door middel van gommage
- Liposomatische peeling
- Oog- en lipmasker
-  Gelaatsmasker welke wordt   

ingemasseerd. Na de massage laten  
wij deze nog even inwerken en krijgt   
u een hoofdhuidmassage

Duur: ruim 2 uur
Van: s147,50 a97,50

Duur: ruim 75 
minuten a87,50

*max. 1 per klant. U kunt de behandeling wel vaker boeken
**Indien u dit wenst, kunnen we de peeling of pakking 

vervangen voor een verlenging van de massage met 20 minuten



Bokkingshang 1, 7411 GG Deventer

0570 672 692 
www.loelle.nl

Gratis consult 
ZO Skin Health 

Houd Facebook in de gaten! 
We organiseren regelmatig 
‘like & win’ acties van onze 
nieuwe behandelingen. 

Prijsverhoging per 1 oktober 2021: Het is nu 2 jaar geleden dat we voor sommige behandelingen de prijs hebben verhoogd. Voor een 
aantal behandelingen is dat zelfs 3 jaar geleden. De prijzen van de producten die we gebruiken tijdens de behandelingen gaan jaarlijks 
omhoog. Hier wilden we niet direct in mee gaan; corona was al erg genoeg. Daarnaast hebben we veel extra kosten gemaakt om ons 
werk zo hygiënisch mogelijk uit te voeren en dit tijdens corona niet in rekening gebracht. Per 1 oktober gaan we de prijzen van de 
behandelingen iets verhogen. Wij hopen op uw begrip hiervoor. U vindt onze prijslijst op de website. 

Op woensdag 1 december komt een spe-
cialist van ZO Skin Health een dagje bij 
ons. U kunt bij haar gratis een intake boe-
ken om uw ZO programma te doorlopen. 

Ook kan zij u adviseren als u overweegt 
om te starten met het ZO Skin Health 
programma. Koopt u op deze dag voor 
s250 aan ZO Skin Health producten, 
ontvangt u gratis 2 travels: de Exfoilation 
Polish en Vitamin C ter waarde van s60. 
Boek snel uw plekje want de ruimte is 
beperkt. 

Top Team!
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Wat ben ik toch blij met ons 
team. Mede dankzij hun expertise, leergierigheid en hart voor de 
zaak, kunnen wij u dag in dag uit heerlijk in de watten leggen, 
verzorgen en adviseren. Het is een feestje om met ze te werken. 
Dikke kus voor ‘mijn meiden’. Zo blij met jullie! Liefs, Loes

Woensdag 1 december


