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R e s u l t a t e n

HEB JIJ EEN FANTASTISCH RESULTAAT BEHAALD 
MET ÉÉN VAN JE KLANTEN?
Inspireer anderen met jouw vóór- en na-foto’s en vertel hoe je samen 
met de klant tot dit eindresultaat bent gekomen. Stuur een mailtje naar  
c.swagten@gpmedia.nl en wie weet staat jouw inspirerende 
werkwijze in de komende editie van De Beautysalon!

Share Your Care!
PIGMENTVLEKKEN, AANHOUDENDE ROODHEID, RIMPELVORMING, 

EEN VERVELENDE ONDERKIN OF EEN VALE HUID, HET ZIJN 

VOOR JOU WAARSCHIJNLIJK VEELGEHOORDE KLACHTEN WAAR 

JE DE JUISTE OPLOSSING VOOR IN HUIS HEBT. HEB JIJ EEN 

MOOI RESULTAAT GEBOEKT MET EEN CRYOLIPOLYSE-KUUR, 

BINDWEEFSELMASSAGES, ZIE JE DIRECT VERBETERING NA ÉÉN 

MICRODERMABRASIE BEHANDELING OF HEB JIJ DE PERFECTE 

WENKBRAUWEN GECREËERD? SHARE YOUR CARE! 

Voor(v

Na ( v

Behandeling gebaseerd op
de Vreeling Deep Tissue massagetechnieken 

Wat was de vraag van de klant? 
“Deze mevrouw wilde graag minder diepe rimpels en vermindering 
van lijntjes. Het liefst op een natuurlijke manier. Verbetering 
door massage sprak haar erg aan. Ze had al wel wat ervaring met 
bindweefselmassage, maar ze vond dit vaak erg gevoelig. Die massage 
had dus niet haar voorkeur."

Voor welke behandeling koos je en waarom koos je hiervoor? 
“Ik koos voor de Vreeling Deep Tissue massagetechnieken. Deze 
massage is zeer ontspannend en nooit pijnlijk terwijl de werking nog 
dieper is dan de reguliere huidverbeterende bindweefselmassage. Stress 
maakt je huid absoluut niet mooier en wanneer ik de mogelijkheid 
heb om tijdens een behandeling ook stress te verminderen bij de klant 

dan zie ik dat als meerwaarde omdat ik er van overtuigd ben dat uiterlijke 
schoonheid echt samen hangt met innerlijk welzijn. Bij de methode Vreeling 
voor het gezicht wordt spierspanning en stress verminderd, tegelijkertijd ligt het 
accent op vertragen en voorkomen van rimpelvorming waarbij ook bestaande 
rimpels verminderen.”

Hoe ging je te werk?
“Na het overleg en het maken van foto’s zijn we gestart met een kuur van in totaal 
zes behandelingen waarbij we wekelijks hebben behandeld. De behandeling 
zelf bestond uit een snelle reiniging en de Vreeling Deep Tissue gezichtsmassage, 
we sloten elke keer af met lotion en een passende crème. Halverwege de kuur, 
dus na drie behandelingen, maakte ik weer foto’s en toen zag je al een mooi 
verschil. Na de laatste keer maakte ik direct weer foto’s voor het eindresultaat 
echter werkte de laatste behandeling uiteraard nog wel even door.”

Wat was het resultaat? 
“Het resultaat is een gezicht dat er veel frisser en uitgerust uitziet. Fijne lijntjes 
zijn verdwenen en diepere rimpels zijn minder zichtbaar.”

SALON: 
 SCHOONHEIDSSALON MELANIE 

IN RUURLO

SCHOONHEIDSSPECIALISTE: 
MELANIE RUSINK 


