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De zomer voorbij...
Lieve klanten, de zomer is weer voorbij. De dagen 

worden korter en donkerder, dus hoog tijd om te 

ontspannen en de huid te verwennen of juist een 

flinke oppepper te geven met een van 

onze huidverbeterende behandelingen.

Het was me het zomertje wel... Door de zwanger-

schap van Amanda en Alicia, de vakantieperiode en andere samenloop 

van omstandigheden, hadden we eigenlijk personeel te kort. Dit resulteerde 

in pittige werkweken.

Maar we hebben het gered en de rust is weergekeerd. Ik heb weer tijd 

om thuis te genieten en shows te lopen met mijn twee buddies. 

Ook hebben we er een leuke collega bij. We stellen Anne aan u voor door 

middel van een leuke behandeling die alleen door haar wordt gegeven. 

De komende maanden staan in het teken van trainingen en nieuwe oplei-

dingen voor de nieuwste technieken op het gebied van huidverbetering. 

Daarnaast volgen we cursussen van onze mooie merken. Want wist u dat 

we elk jaar trainingen volgen om helemaal up-

to-date te blijven? Voor sommige specialisaties 

moeten we elke 3 jaar weer examens doen om 

bij de zorgverzekeraar aangesloten te blijven...

We zitten dus niet stil.

Voor nu: veel leesplezier en 

tot snel in onze salon.

   Groetjes, 

Loes Rothengatter

Elijah
Deze mooie man draagt de prachtige 

naam Elijah. Zoon van Amanda. 

Hij is geboren op 2 mei van dit jaar. 

Dat betekent dat hij nu alweer 6 

maanden oud is. Wat gaat dat snel hè! 

Met moeder en kind gaat het 

uitstekend. Amanda is inmiddels 

terug van haar verlof.



Elijah

Huidtherapeute Lauri vertelt...

Super trots zijn we dat we in de 26 jaar 
dat Loëlle bestaat ons echt hebben 
kunnen onderscheiden op gebied van 
huidverbetering. Door ervaring en alleen 
die behandelingen aan te bieden waar we 
echt achterstaan, kunnen we u gepaste, 
doeltreffende behandelingen aanbieden. 
Huidtherapeute Lauri vertelt over haar 
ervaringen met deze prachtige apparaten/
behandelingen.

...over chemische peelings:
‘De chemische peelings van Toskani zijn 
nieuw bij Loëlle. Door middel van zuren 
en een combinatie hiervan kunnen huid-
problemen zoals acne, rosacea, pigment 
en huidveroudering effectief aangepakt 
worden. Mijn ervaring met de Toskani 
peelings zijn dat deze zuren mooi gelijk-
matig inwerken. De behandeling is goed 
te controleren waardoor we het goed kun-
nen aanpassen aan de wensen van 
de cliënt. Met een minimale hersteltijd 
kan de huid worden verbeterd en proble-
men worden aangepakt. We kunnen hele 
mooie resultaten bereiken.’

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

‘Met een plasma-behandeling is het 
mogelijk om goedaardige huidafwijkingen 
zonder littekens te verwijderen. Ik vind het 
mooi dat het apparaat erg veilig gebruikt 
kan worden, zelfs rondom de ogen. 
Naast het verwijderen van huidoneffenhe-
den kunnen we het apparaat ook gebrui-
ken voor het verstrakken van de huid.
Naar mijn mening de mooiste techniek 
voor het verwijderen van o.a. steelwratjes, 
dermale naevien (moedervlekken) en 
ouderdomswratten.’

...over de KTP laser:
Ook fijn is dat we binnenkort de KTP 
laser bij Loëlle kunnen verwachten. 
De KTP laser kan goed ingezet worden 
bij het verwijderen van vaataandoeningen 
zoals couperose, rosacea, spider naevus 
en goedaardige gepigmenteerde vlekken.

Heeft u vragen over uw huid? Wilt u 
weten of wij ook iets voor u kunnen 
betekenen? Maak dan vrijblijvend 
een afspraak. Wij nemen graag even 
de tijd voor een eerlijk advies. Het verwijderen van couperose 

met de KTP laser

Chemische peeling toegepast in verband 
met pigment

Huidoneffenheid verwijderd met plasma



What the 
skin wants..
We starten deze behandeling naar ge-
lang van het huidtype met het reinigen 
gevolgd door een peeling. Hierna laten 
we u kennismaken met een stukje bind-
weefselmassage. We gaan daarna verder 
met een van de chemische peelings van 
Toskani. We sluiten af met een face-print 
masker.

De huid wordt weer 
aan het werk gezet 
en wordt weer glad, 
zacht en mooi van 
kleur en structuur.

Tot eind december: 
10% korting op alle 

kuren van 3 van 
huidverbeterende 

behandelingen.
Welke specifieke 

behandelingen 
dat zijn, vertellen 

we u graag. 

Binnenkort nieuw bij Loëlle...
Wij volgen de nieuwste ontwikkelin-
gen in onze branche op de voet. 
We vinden het belangrijk om u het 
beste advies, de beste behandelingen 
en producten aan te bieden. 
Hierbij een overzichtje wat u 
binnenkort van ons kunt verwachten:

Bindweefselmassage gelaat 
(vanaf eind november)
Deze ‘fitness massage’ voor de huid 
verbetert de conditie en stimuleert de 
doorbloeding.  Uw huid wordt weer 
‘voller’, wenkbrauwen worden gelift 
en diepere lijnen worden minder hard!

Microblading wenkbrauwen 
(vanaf eind december)
Collega Anne heeft de opleiding van 
deze techniek bijna afgerond! Het is 
een semi-permanente make-up voor 
de wenkbrauwen. Elk haartje wordt 
één voor één gezet, wat resulteert in 
een super natuurlijk effect. Hiermee 
kunnen we lege plekken of minder 
volle wenkbrauwen corrigeren. 
Binnenkort hebben we tegen een 
hele kleine vergoeding nog modellen 
nodig dus houd facebook en de 
mail in de gaten!

Skin-Analyzer van Matis 
(vanaf november)
Afgelopen zomer heeft Loes een 
training gevolgd in Parijs. Met de 
skin-analyzer kunnen we ‘in’ de huid 
te kijken en de huid op verschillende 
condities checken en in kaart brengen. 
Klanten die al op producten van ons 
staan, gaan we 1x per jaar de huid 
op deze manier analyseren. Ook zet-
ten we de skin-analyzer in als u een 
huidverbeterende kuur bij ons boekt 
of wanneer u producten van ons gaat 
gebruiken.

Een nieuw jasje voor Matis
In de loop van dit en volgend jaar 
zullen de lijnen van Matis een andere 
uitstraling (en soms een andere 
samenstelling) krijgen. 
Als de uitlopende verpakkingen 
worden vervangen voor de nieuwe, 
krijgt u fikse kortingen op de oude 
verpakkingen.
Nu al een voorproefje: 
bij aanschaf van diverse serums, 
diverse 24-uurs crème van Matis 
gratis erbij! Zo lang de voorraad strekt.

Om u kennis te laten maken met onze 
huidverbeteringsprogramma, hebben we 
een speciale behandeling samengesteld. 
Een echte work-out voor de huid, 
we vernieuwen de huid en pakken 
problemen zoals acne, grove poriën, 
pigment en huidveroudering  aan.

a117,50

Normale prijs:
 s160,00. 

Nu ter kennismaking

< Microblading



a77,50

Incl. peeling 
of masker voor thuis 

t.w.v. s40,-

Anne’s choice: 
Just for ‘ME’-treatment 

- Ontvangst met voetenbad en peeling voor voeten
- Nek/rug massage met warme olie (15 minuten)
- Reiniging gelaat
- Epileren
- Peeling van milde fruitzuren en diepte reiniging
- Serum en een oog- en lipmasker
- Massage gelaat, hals en decolleté
- Cocoon masker
- Keuze uit hoofdhuid- of voet-
 massage tijdens het masker
- Dag- of nachtverzorging
- Indien gewenst lichte make-up
-  Voor thuisgebruik ligt er 
 een heerlijke enzymatische 
 peeling of masker voor u 
 klaar*

*zolang de voorraad strekt anders 
een vervangend product, behandeling 

mag 1x geboekt worden per klant

Onze stagiaires doen heel veel ervaring op in onze salon. 
Zij willen u ook graag in de watten leggen. 

Daarom hebben we een behandeling samengesteld voor een 
speciale prijs. Hoe leuk is dat! Natuurlijk hebben alle stagiaires al 
uitgebreid geoefend. Met deze speciale behandeling, kunnen ze 
hun routine verder ontwikkelen en u voordelig verwennen. 
Deze speciale behandeling bestaat uit:

- Keuze uit een hand- of voetpakking
-  Gelaatsreiniging
- Peeling
- Gelaatsmasker met keuze uit verven 
 van de wimpers of wenkbrauwen
- Tijdens inwerken van het masker wordt 
 de hand- of voetpakking ingemasseerd
- Dagverzorging en lichte make-up

Een cadeautje van onze stagiaires

Hallo, mijn naam is Anne en ik ben 24 jaar 
oud. Sinds 1 oktober ben ik de nieuwe 
schoonheidsspecialiste en pedicure bij 
Loëlle. Ik heb een passie voor schoon-
heidsverzorging. Ik ben al een aantal 
jaar werkzaam geweest in de wellness, 
parfumerie en salon. Ik ben ontzettend 
blij met deze nieuwe uitdaging bij Loëlle! 
Het geven van behandelingen geeft me 
energie. Ook volg ik een cursus micro-
blading. Dit is een natuurlijke semi-per-
manente make-up voor de wenkbrauwen. 
Echt ontzettend leuk! In mijn vrije tijd 
houd ik van het lezen van een goed 
spannend boek en om met vriendinnen 
leuke dingen te doen. Ik verheug me er 
op u te zien in de salon. Misschien wel 
voor de Just for ‘ME’-treatment. Tot snel! 

Speciaal om kennis te maken met Anne, hebben we een 
heerlijke verwenbehandeling samengesteld. 
Voor pure ontspanning,  exclusief te boeken bij Anne!

Anne:

a35,00

Uitgevoerd 
door onze stagiaires, 

speciale prijs:



Bokkingshang 1, 7411 GG Deventer

www.loelle.nl

T: 0570 672 692

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

Gezicht

-  Ontvangst met een heerlijke winterthee
 -  Reiniging gelaat met hotstone ritueel
-  Epileren en indien nodig harsen lip of kin
- Peeling middels gommage
- Pakking van de handen
-  Serum en massage gelaat met extra 
 aandacht voor gebied rondom de ogen
-  Heerlijk warm masker en 
 lijnzaadpakking voor de ogen 
-  Tijdens het inwerken van het masker 

wordt de handpakking ingemasseerd
- Gelaatsverzorging
-  Indien gewenst make-up advies 
 of voetmassage
 

Lichaam

-  Ontvangst met warm voetenbad en 
 peeling van de voeten
-  Massage achterkant van het lichaam met 

warme olie, indien gewenst in combi-
 natie met hotstone massage (30 min)
-  De massage gaat over in een lichaams-
 peeling. Na het douchen volgt een 
 heerlijke lichaamspakking
-  Tijdens de lichaamspakking krijgt u 
  een speciale voetpakking en heeft u 
  keuze uit een hoofd- of voetmassage
-  Na het douchen wordt uw lichaam nog 

verwend met een heerlijke bodymilk

U kunt de peeling 
of pakking ook 
vervangen voor 
gelaatsverzorging: 
reinigen, peeling 
en masker

Herfst-Winter behandelingen

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 kit met 
verzorgingsproducten is eenmalig 
en zolang de voorraad strekt.

a82,50a82,50

Incl. kit 
met verzorgings-

producten t.w.v. s25 Incl. kit 
met verzorgings-

producten t.w.v. s25


