
 

 
Wij verzorgen voor u ; 
 
• Diverse effectieve gezichtsbehan-

delingen gericht op   
               huidverzorging/ huidverbetering 

• Lichaamsmassages/ pakkingen 
• Halve dag– dagarrangementen 
• Speciale bruidsarrangementen 
• Prive wellness arrangementen 
• Gebruik van sauna, hottub en 

sunshower bij arrangementen. 
• Gebruik van badjassen, handdoe-

ken en slippers 
• Gebruik van douchegel, scrub-

zout en shampoo 
• Gemakkelijk bereikbaar, 5 min 

van A1 
• Geen overige gasten aanwezig 

bij uw reservering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broekdijk 25 
7245 RN  Laren (Gld) 
0573-221910 
06-23102660 
info@schipbeek.eu 
Www.schipbeek.eu 
Www.schipbeek.eu/reserveren 

RepagenHYALURONSelection 7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-voudige vocht power voor u huid. 
De nieuwe Repagen Hyaluron Selection 
7 serie bevat vijf verschillende, hoog-
waardige hyaluronzuren en twee onder-
steunende actieve stoffen (waaronder 
Thaise gember) die ook de eigen hya-
luronzuur productie door de huid bevor-
deren. De Hyaluronzuren laten de huid 
er tijdens het gebruik en lang daarna 
strakker en voller uitzien.  
 
De behandeling (90 minuten) bevat een   
effectieve (maar niet te sterke)
huidverhelderende peeling met oa; glu-
colzuur, melkzuur, appelzuur en wijn-
steenzuur. Met een vliesmasker en een 
foam masker een ware luxe ervaring. 
Deze behandeling is aan te bevelen voor 
een extreem gedehydrateerde huid. 
 
Geef uw huid een zomer vakantie die het 
verdient!  
 
 

Nu te reserveren voor € 95,-  
 
Www.schipbeek.eu/reserveren 

 

Nieuwsflits/ ZOMER 2020 

Foto  Marinka : Ibiza  2019 



Dit hadden we niet 
bedacht!! 
 
Wat is er veel gebeurd 
de afgelopen tijd.  

Bijna 8 weken heb ik de deur gesloten 
gehouden i.v.m. de Corona perikelen. Een 
wel overwogen en van de branche organi-
satie ANBOS geadviseerde keuze. Heel 
moeilijk, maar begrijpelijk. 
 
Ondertussen veel groot onderhoud ge-
daan, online trainingen gevolgd , “ïk blijf 
thuis pakketjes” bezorgd en wegwijs ge-
worden in online agenda (hier zo meer 
over). Dus ik heb mij niet verveeld!  
Ik wil jullie dan ook heel hartelijk bedan-
ken voor jullie lieve berichtjes, appjes, 
telefoontjes en reacties. Echt overweldi-
gend…. Ik ben dan ook zo blij dat ik nu 
weer aan de slag kan. De eerste weken 
niks anders gedaan dan alle annuleringen 
weer inboeken. Nu is het weer wat rusti-
ger. Natuurlijk verloopt alles volgens de 
richtlijnen van het RIVM en de Anbos. Dat 
betekent dat je bij binnenkomst even de 
handen moet desinfecteren, contactloos 
betalen en helaas nog even geen knuffels 
en handen geven. Ik werk dan ook met 
een mondkapje en e.v.t. een spatscherm.  
Als we er allemaal even aan denken komt 
het goed. Bij twijfel over je gezondheid, 
graag even contact opnemen.  

 
 

Digitale 
agenda en 
online re-
serveren, 
 

Op veler verzoek kun je nu ook digitaal en 
online je afspraak reserveren. Lukt het 
niet, heb je andere wensen dan kan je al-
tijd bellen of appen.  Kijken we samen 
naar een oplossing. Je krijgt nu 24 uur 
van te voren nog een herinnerings sms.  
 
Welkom terug,  
Marinka 

 NIEUW– NIEUW– NIEUW– NIEUW  
 
Bij KLAPP hebben ze ook zeker niet stilge-
zeten. Zo kwamen er diverse nieuwe pro-
ducten uit .  
 
COLLAGEN Booster  

Meer souplesse 
voor de rijpere huid. 
 
Een heerlijk ex-
traatje voor onder je 
creme.  
Een booster is als 
minikuur van 4 we-
ken in te zetten.  
 
De Colla-Gen serie 
bevat waardevol 

collageen dat een vochtbindende werking 
heeft en de huid volumineus en soepel 
maakt. Een effectieve formule  voor het ver-
minderen van de eerste tekenen van huid-
veroudering. Prijs € 30,-  
 
De andere effectieve booster zijn de Hya-
luronic booster voor extra vocht. De A-
Classic booster voor extra bescherming 
voor de huid die snel pigment vlekjes maakt.  
(foto-aging). Ideaal om ze af te wisselen in 
uw verzorgings programma.   
 

De zomer mini’s hebben een beetje ver-
traging opgelopen en komen half juni pas 
binnen. Handig om mee te nemen op vakan-
tie, als starterset of gewoon om producten  
uit te proberen. Prijs vanaf € 7,50 
 

Ook het mask lab pro-
gramma is uitgebreid met 2 
nieuwe maskers. Caviar 
Balance en de Hyaluron 7  
intensief.  
Mask lab werkt volgens het 
1 2 3 systeem. 
Serum, masker en creme 
Prijs vanaf  € 10,- p st. 

BINNENKORT VERWACHT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu dat de periode van peelen en micro derma-
brasie even stil ligt, introduceert KLAPP Cosme-
tics  het effectieve 

 
    AGE RETURN CARBOXY MASKER 
 
Een DETOX, ACTIVEREND en REGENEREND 
masker wat gemakkelijk toe te voegen is bij je 
behandeling. ( A-Classic, Hyaluronic, C-Pure en 
Sea Delight.) 
 
Detox: Door de combinatie van citroenzuur en 
natriumcabonaat vormt zich een reinigend  
schuim, die de huid beschermt tegen bacteriën 
en invloeden van buitenaf, 
 
Activerend: Door het gebruik van peptiden wordt 
de microcirculatie gestimuleerd. Rimpels ver-
minderen en de huid ziet er weer jeudig en fris 
uit. 
 
Regenerend: De huidbarriere wordt versterkt 
(vitamine B3), verbetert de teint, vermindert hy-
perpigmentatie en kan een talgregulerend en 
ontstekingsremmend effect hebben.  
 

Upgrade je behandeling voor 
                  € 19,50  extra  


