
De zorg 
voor uw 
huid, zit in 
ons DNA..



Weer heerlijk aan het werk...
Hallo lieve klanten, 

Hier is ‘ie weer, onze mooie herfst-winter brochure! 

Boordevol met nieuwtjes en mooie behandelingen. 

Onze huidtherapeute Lauri vertelt u wat we tegen-

woordig met littekens kunnen. 

Wat een bizarre periode... Zo zit je te genieten van een welverdiende 

vakantie en bij thuiskomst val je direct in een periode van onzekerheid, een 

hoop zorgen en veel geregel. De lockdown zorgde voor onzekerheid want... 

voor hoelang? Maar we zijn erg blij met de steun die we kregen vanuit 

de overheid en onze klanten die hun producten bleven kopen. Dat heeft 

ons echt geholpen het positieve te blijven zien. We zijn niet bij de pakken 

neer gaan zitten. De actie voor het Deventer Ziekenhuis was ontzettend 

geslaagd! We geven nog steeds dagelijks behandelingen aan de DZ-toppers. 

De afgelopen maanden hebben mij meer dan ooit doen beseffen dat ik 

eigenlijk super trots ben. Trots op mijn team, want we hebben het toch 

maar weer gefikst met zijn allen. De agenda staat vol, we zijn zo blij met 

onze klanten. De meesten hebben we al weer na 11 mei gezien. Super fijn! 

Ik ben blij dat ik in Nederland woon want we hebben het goed. Het virus 

steekt de kop weer op, dus laten we onze verantwoording weer nemen... 

We hebben het eerder onder controle gekregen. Dat kunnen we nog eens, 

met z’n allen door elk onze verantwoording te nemen! 

Tot slot nog een ding om trots op te zijn: Ik ben begonnen met de opleiding 

tot medisch schoonheidsspecialist, je bent nooit te oud om te leren!

Veel leesplezier en tot snel!    Groetjes, Loes Rothengatter

Ditjes en datjes

Superteam!
Hadden we al gezegd dat we zo’n ont-
zettend leuk team hebben? Onze lieve 
topper Alicia willen we natuurlijk niet 
meer kwijt. Daarom heeft ze inmiddels 
een vast contract gekregen. 
Gefeliciteerd Alicia! 
U heeft Anouk waarschijnlijk ook al
eens gezien toen ze bij ons stage liep. 
Inmiddels is zij geslaagd en versterkt
ze ons team op de drukke dagen. 
Om de puntjes op de i te zetten, zijn 
wij haar nog verder aan het inwerken. 
Ter kennismaking bieden we u nu een 
leuke korting. Welkom Anouk!

Altijd korting!
Als vaste klant van Loëlle krijgt u 
standaard altijd korting op producten 
én op de standaard gezichtsbehandeling 
als u altijd onze producten gebruikt.

Voedings-
intolerantie
Heeft u altijd vage klachten en vraagt u 
zich wel eens af of het aan uw voeding 
ligt? Wij hebben zeer goede resultaten 
op onze testen op voedingsintolerantie. 
Vraag informatie over deze geweldige 
test, meten is weten!



QUICK treatment gelaat 

-  Korte, maar goede massage tijdens het 
reinigen van uw gelaat

-  Epileren
-  Enzymatische peeling
-  Verven van wimpers of wenkbrauwen 

of harsen van de bovenlip of kin  
tijdens het inwerken van de peeling

-  Ampul om de hydratatie te 
 optimaliseren
-  Face-print masker

QUICK treatment lichaam 

Optimale ontspanning en 
dieptereiniging van de rug:
-  Massage van nek rug van 20 minuten
-  Peeling rug
-  Verwijderen van verstoppingen of  

een pakking voor de rug (indien er 
maar weinig verstoppingen zitten, 
doen we beide) 

QUICK handen of voeten 

- Badje en peeling van handen of voeten
- Verzorging nagelriemen
- Vijlen van de nagels
-  Pakking welke heerlijk wordt  

ingemasseerd
-  Lakken van de nagels (het lakje  

krijgt u mee naar huis)

Nieuw:
Quick behandelingen
In 45 minuten terug in balans

45
min.

Natuurlijk neemt u het liefst uren de tijd om heerlijk te ontstressen. Maar eerlijk is eerlijk: die tijd is er gewoon niet altijd.
Loëlle ontwikkelde perfecte, korte behandelingen van elk ca. 45 minuten om u snel terug in balans te brengen. 
Heeft u langer de tijd? Het is mogelijk de behandelingen eindeloos te combineren en dat is nog eens voordelig ook. 
Hoe meer behandelingen u kiest in combinatie, hoe hoger uw korting. Bij 2 behandelingen 5% korting en bij 3 behandelingen 
maar liefst 10% korting! De Quick behandelingen kunt u boeken tot en met februari 2021.
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Ditjes en datjes



Safe the date:  9 november 2020

Huidtherapeute Janet Claassen van 

ZO Skin Health komt op maandag 

9 november bij ons een promotie-

middag houden over deze mooie 

huidverbeterende lijn.

Gebruikt u al ZO Skin Health en 

heeft u nog vragen over uw pro-

tocol? Of wilt u misschien starten 

met de lijn, dan bent u van harte 

welkom!

De intake is gratis en duurt 

ongeveer 45 minuten. 

Reservering is noodzakelijk!

Nieuw
bij Loëlle: 
My Skincaud
Als huidspecialisten adviseren wij 
producten of behandelingen naargelang 
uw huidtype. Door het maken van een 
persoonlijk DNA-profiel kunnen wij u 
preventief adviseren welke producten 
belangrijk zijn. Zo stellen we vast waar 
uw huid in de toekomst het meest ge-
voelig voor is en wellicht last van krijgt. 
 
My Skincaud is een DNA test die in de 
salon wordt afgenomen. Deze wordt 
opgestuurd en uw persoonlijke huidcode 
wordt ontrafeld. We brengen in kaart 
wat de ‘aanleg’ punten zijn van uw huid 
op het gebied van huidkenmerken. We 
richten ons op de aanpak van de oorzaak 
van huidveroudering en verkomen en 
verminderen de manifestatie hiervan. 
Door de juiste producten toe te voegen 
aan uw dagelijkse verzorgingsroutine, is 
huidveroudering uit te stellen en zelfs op 
bepaalde punten te voorkomen! 

Nieuwsgierig? Laat u informeren bij een 
volgend bezoek of plan een intake in.

ZO Skin Health promotiedag

Microblading wenkbrauwen

Meten is weten

Mooie volle wenkbrauwen geven uw 
blik meer expressie. Maar niet ieder-
een is hiermee gezegend. Bovendien 
kunnen met de jaren lege plekken of 
minder volle wenkbrauwen ontstaan. 
Microblading is een semi-permanente 
make-up. Elk haartje wordt één voor 
één gezet, wat resulteert in een super 
natuurlijk effect. Hiermee kunnen we 
uw wenkbrauwen corrigeren. 

Anne is onze specialist en vertelt 
u er graag meer over. 

Microblading



Littekens na acne worden vaak als cos-
metisch storend ervaren. Is de acne (ein-
delijk) rustig, blijven er vaak rode vlekjes, 
donkere plekken en littekens zichtbaar. 
Gelukkig zijn deze bij Loëlle goed te 
verzachten. Hiervoor zijn diverse 
behandelingen mogelijk. 

Als huidtherapeute bij Rijnstate Arnhem 
heeft Lauri veel ervaring opgedaan. 
Een aantal van deze behandelingen 
biedt Loëlle nu ook aan. 

Bij Schoonheidsinstituut Loëlle kunt u 
terecht voor peelings, microneedling, 
plasma behandelingen en de thuis-
producten van ZO Skin Health. Hierdoor 
kunnen we de restverschijnselen van 
acne minder zichtbaar maken. 

Welke methode voor u het meest geschikt 
is, is afhankelijk van de klacht en uw 
huidtype. Tijdens een persoonlijk advies-
gesprek beoordelen we de huid en stellen 
we een persoonlijk behandelplan op.

V   Onderstaande foto’s zijn voorbeelden van resultaten die zijn behaald in onze salon

Roodheid, pigmentatie 
en littekens na acne

Uw huid
in onderhoud
Het najaar en de winter is de ideale tijd 
om uw huid een flinke onderhoudsbeurt 
te geven.

Maak bijvoorbeeld een afspraak om ader-
tjes (couperose) te laten verwijderen met 
onze KTP Laser. 

Met ons Plasma-systeem kunnen we 
plekjes, vlekjes en wratjes verwijderen. 

En met onze Biopeeling en Chemische 
peelings maken wij uw huid weer mooi 
glad en werken we aan de schade die uw 
huid heeft opgelopen in de zon.

Huidtherapeute 
Lauri vertelt...

Nieuw: litteken-spreekuur
Wilt u weten of wij ook iets 
voor u kunnen betekenen? 
Maak vrijblijvend een afspraak 
voor meer informatie op ons 
litteken-spreekuur (1x in de 
maand op donderdagochtend). 
Wij nemen graag de tijd voor 
al uw vragen, een eerlijk 
advies en een behandelplan.



Bokkingshang 1, 7411 GG Deventer

0570 672 692 
www.loelle.nl

Lichaam

-  Voor de optimale ontspanning, beginnen 
we met een massage van het gelaat of  
de voeten

-  Massage achterkant van het lichaam 
middels hotstone massage (20 min)

-  De massage gaat over in een lichaams-
  peeling. Na het douchen volgt een 

lichaamspakking waarna we u zachtjes 
weg laten dromen*

-  Na het douchen verwennen wij uw huid 
nog met een heerlijke bodymilk, u krijgt 
een douche foam van Care for Life mee 
naar huis. De opbrengst hiervan gaat 
naar de stichting Care for Life.

*  In plaats van de peeling of 
  pakking is het ook mogelijk 
 om 20 minuten extra te 
 masseren.

 Duur: ca. 75 minuten

Time-to-relax treatments

a82,50

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. Of combineer!

Met vruchtencocktail en 
10% korting bij 
combinatiebehandeling:

Indien u beide behandelingen 
combineert, krijgt u 10% korting 
en een heerlijke vruchtencocktail.

U kunt tot en met februari 
onbeperkt van deze aanbieding 
gebruik maken. Alleen de hand-
crème van Annemarie Börlind 
en de foam van Care for Life is 
eenmalig en zolang de voorraad 
strekt.

Gelaat

-  Voor de optimale ontspanning, beginnen 
we met een hoofdhuidmassage

-  Voorreinigen, epileren en harsen van de 
bovenlip of kin

-  Enzymatische peeling of Salicylic peel, 
afhankelijk van uw huidtype

-   Microdermabrasie behandeling en 
gebruik van een ampul of het insluizen 
van de ampul met ons mesolift apparaat. 
afhankelijk van wens of huidtype

- Hand- of voetpakking
-  Voedend masker welke wordt  

ingemasseerd, vervolgens laten we u nog 
even lekker rusten 

-  Verwijdering en licht inmasseren van 
voet- of handpakking

-  Dag- of avondverzorging
-  Gratis handcrème van   

Annemarie Börlind

 Duur: ca. 75 minuten

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

a82,50


