Bij schoonheidssalon
Henny Heuff wordt met
alle respect behandeld:
zowel de klant zelf alsook

Henny: “De salon rust op drie pijlers: huidverzorging, de producten
van ‘Rosel Heim’ en de bewegingsleer ‘Ismakogie’. Respect voor een
oorspronkelijke en respectvolle omgang met het lichaam is de basis.”

Hoe zien wij dit terug in de salon?

Voel je thuis en geef je over

“In de schoonheidssalon behandelen we de huid uiterst
‘huidvriendelijk’ en genuanceerd met puur biologische producten
van zeer fijne samenstelling. Waar nodig kunnen de fijnmoleculaire
stoffen middels speciale massage in de huid hun werk doen; waar
je dat niet wil doet het product op de huid haar werk.“

aan de jarenlange expertise

Wat is Ismakogie?

haar huid en haar lichaam.

van Henny en haar
medewerksters.

“Ismakologie is een bewegingsleer die zich richt op bewust beter
bewegen om klachten te verminderen of te voorkomen. Ismakologie
leert je je allerkleinste spiertjes te voelen en kan o.a. worden ingezet
tegen rugpijn en rimpels. De eenvoud maakt de oefeningen
bijzonder: iedereen kan het leren en je kunt het bijna onzichtbaar
doen samen met je dagelijkse bezigheden.
In de salon is een ruimte waar les wordt gegeven; wie het onder
de knie heeft kan het zijn verdere leven lang toepassen, sterker nog,
uiteindelijk kun je het zo in je leven integreren dat het je tweede
natuur wordt.”

Tenslotte?
“De rode draad voor een stralende verschijning: eet gezond en van
eigen grond, beweeg goed en verzorg je huid met liefde, dan kun je
zo lang mogelijk een goede conditie houden. De producten van Rosel
Heim en de bewegingsleer Ismakogie sluiten hier perfect bij aan!”

veel meer
dan een

bruisende/zaken

Wat is de kracht van jouw salon?

Huidverzorging Henny Heuff
Burg. Tenkinkstraat 22
7001 EV Doetinchem
Tel. 0314 36 04 44
Eigenaar: Henny Heuff
www.hennyheuff.nl

“Respect voor
je lichaam”

schoonheidssalon!
22

23

