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Actie 

Zonder dat we ons er heel bewust van zijn staat de kerst al 
weer voor de deur. Een vreemd jaar voor ons allemaal ligt 
achter ons. Voor ieder van ons heeft de aanwezigheid van 
corona een verandering gebracht; voor de een kleinere 
aanpassingen en misschien voor de ander een groot verlies. 
Deze tijd van het jaar is uitermate geschikt om naar elkaar 
uit te reiken. Samen zijn en even echte aandacht voor de 
ander hebben.  

 

Wisseling van het jaar geeft ook altijd algemene over-
denkingen en beslissingen. Wij hebben in dit kader na 
16 jaar besloten om de Osaìnews niet meer regulier uit te 
brengen. Daarom is dit de laatste Osainews die met de 
regelmaat van 8 weken kwam.  
We zullen de Osaìnews blijven gebruiken voor speciale 
aankondigingen of nieuwsfeiten.  

 

Wij hopen dat je altijd met plezier de Osaìnews hebt  
gelezen en dat we in die jaren je op schoonheidsgebied  
wijzer hebben kunnen maken.  
 
Wij wensen je fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.  
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Reinigers onmisbaar 
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Reinig je huid zorgvuldig en dagelijks.  
Het wordt vaak onderschat, maar reiniging is echt de basis voor een  
stralende huid.  
´s Ochtends om de huidafscheiding van de nacht, talg en transpiratie te  
verwijderen.  
´s Avonds om make-up, vuil en onzuiverheden doeltreffend te verwijderen. 
Elke Osaìne cleanser reinigt mild en met de tonic maak je je huid weer klaar 

om je serum of crème op te nemen. 
 

Bescherm je huid tegen de twee belangrijkste factoren die veroudering  
van de huid veroorzaken, zon… vanaf de eerste mooie dagen  
en luchtvervuiling…  
Daarom is reinigen toch zó buitengewoon belangrijk (zelfs al gebruik je  

geen make-up). 
 

Compenseer de tekorten van je huid met een nachtcrème en specifieke 
verzorgingsproducten.  

Verandert je huid, verander dan ook van product!  

En weet je het niet zeker (meer), vraag me dan om advies. 
 

 

Boordevol vitaminen om een vale teint weer levendig te maken.  
Vitaminen zijn onmisbaar voor onze conditie en ons evenwicht.  
Vanaf zo rond de 40 hebben we er meer van nodig. Bovendien  
krijgt juist de huid, ons grootste orgaan dat er een grote  
behoefte aan heeft, pas als laatste vitaminen uit je voeding.  
Vergeet ook niet voldoende water te drinken! Dat heeft  

direct een positieve invloed op je huidkwaliteit.  
 

De gevoelige huid kalmeren en verfraaien 

Wie zijn huid voelt, voelt ook dat die snel veroudert. Kies daarom een juiste 
crème die de huid onmiddellijk kalmeert, herstelt en weer in evenwicht 
brengt. Ook hier geldt: weet je het niet zeker, vraag me om advies.  
De huid wordt weer soepel en zacht. Als je huid snel geïrriteerd is, gebruik 
dan regelmatig een passend serum. Dit ontlast de opperhuid, verzacht  

irritaties, laat rode vlekken verdwijnen en herstelt verzwakt weefsel.  
 

Verander mee met het seizoen 

Gebruik in de winter rijkere crèmes en in de zomer crèmes met een lichtere 
samenstelling. Denk daar ook aan wanneer je naar gebieden met een  

warmer of kouder klimaat reist. 

Bij warm weer is luchtvervuiling soms heviger, zorg voor extra bescherming. 

Neem eens de tijd voor een goed gesprek met jouw Osaìne specialiste. 
Breng samen jouw wens en jouw huidbehoefte in kaart; van daaruit kan een  
individueel plan gemaakt worden. Hierin wordt zowel gekeken naar  
behandelingen in de salon als ook naar de juiste thuisverzorging.  

Dan pas kom je tot het gewenste resultaat.  

Belangrijk is wel dat je aangeeft wat jouw  budget hiervoor is, zodat de 

Osaìne specialiste je een haalbaar plan kan voorstellen.  

 

Vaak is het mooi om een behandelplan te starten met een kuur.  
Want wanneer je de tussenliggende tijd van je behandelingen verkort  
kan je de huid dusdanig beïnvloeden dat deze een duidelijke verbetering 

laat zien.  

Ieder huidprobleem heeft zijn eigen behoeftes; de ene huid heeft stimulering 
nodig, de ander voeding. Daarom is voor elke huid en elk probleem een 

ander plan van toepassing. 
 

 

 

 

 

 

 

Cleansers, elke dag een stap dichterbij een mooie huid.  

 

Nogmaals: reiniging is de basis voor iedere huidverzorging.  

Creëer meer resultaat en bereik meer met je crème, serum en masker.  

 

´s Avonds, gebruik je de Omegacleanser of specifieker de Aosacleanser.  
Ze zijn rijk aan mineralen en vetzuren en verwijderen make-up, vuil en  
onzuiverheden op een zeer milde en doeltreffende manier. De melk  

beschermt de heilzame huidflora en respecteert de pH-waarde van de huid.  

De bijpassende tonic zonder alcohol stimuleert de huid en maakt de  

reiniging compleet.  

 

´s Ochtends, douche je met de Floragel om de huiduitscheiding van de nacht, 
talg en transpiratie te verwijderen. 
Zo ontstaat er na het reinigen een frisse, schone en gestimuleerde huid.  
Je voelt je klaar voor de dag en na het aanbrengen van je crèmes voel je je 

weer helemaal top.   

De zes gouden schoonheidsregels Kies regelmatig voor een behandelkuur! 


