Beauty, health & wellness

BRUISENDE/ZAKEN

“We
inspireren
iedereen
om zich
mooi
te voelen”

HET LICHAAM IS GEPROGRAMMEERD OM OUDER TE WORDEN EN ER IS NIETS TEGEN DEZE INTERNE
KLOK TE DOEN. HET GOEDE NIEUWS IS ECHTER DAT ER WEL VEEL MOGELIJKHEDEN ZIJN OM DIT
VEROUDERINGSPROCES TE VERTRAGEN EN TE ZORGEN DAT HET LICHAAM EN DE HUID ER LANGER
GOED UIT BLIJVEN ZIEN. OYU PRETTY BEAUTY KAN HIERBIJ HELPEN.
Natuurlijke schoonheid
“Ons doel is de natuurlijke schoonheid van elke vrouw en
elke man te onthullen. Hiervoor bieden wij exclusieve
schoonheidsbehandelingen, verricht door huidverzorgings
specialisten die gebruikmaken van de meest innovatieve
apparatuur en producten.”

Behandelingen
“Wij focussen ons op health en wellness en op
beautybehandelingen. Zo kun je bij ons terecht voor
endermologie voor het lichaam. Op een natuurlijke en
pijnloze manier worden hierbij ‘slapende’ huidcel-activiteiten
‘wakker gemaakt’ en wordt de huid van binnenuit
gestimuleerd en
getransformeerd met
afslanking, een gladde
huid en veroudering
trotserende effecten
als gevolg. Een unieke
techniek bovendien
die helpt bij het
elimineren van
hardnekkige vetten
op specifieke plaatsen
zoals ‘zadeltassen’,
hangarmen,

zwangerschapsrimpels en dergelijke; vetten die niet direct
verdwijnen door lichamelijke beweging en diëten waarbij je
over het gehele lichaam afvalt, maar vaak juist niet op de
plekken waar je dit nou juist zo graag zou zien. Deze
behandeling vermindert bovendien eventuele cellulitis.”

En verder...
“Daarnaast ben je bij ons ook aan het juiste adres voor
endermologie voor het gezicht, ‘endermolift’, en diverse
gezichtsbehandelingen die honderd procent natuurlijk zijn
en de huid jonger, soepeler en stralender maken. Na onze
gezichtsbehandeling heeft de huid zichtbaar meer volume en
is opgefleurd; de signalen van veroudering zijn vervaagd
terwijl de natuurlijke expressie van de huid
behouden is gebleven. Op onze website vind je
uitgebreide informatie over alle behandelingen die
wij bieden.”

Sterke punten
“Persoonlijk service staat bij ons voorop; iedereen
moet zich welkom en op zijn of haar gemak voelen
bij Oyu Pretty Beauty. We nemen de tijd voor je.
Bovendien biedt onze nieuwe en moderne salon
wetenschappelijk bewezen, geavanceerde health
en wellness voorzieningen en dat alles in een
unieke, natuurlijke omgeving.”
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