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Kwaliteit en aandacht blijft...

Hallo lieve klanten, 

Het is en was weer een pittig jaar. Helaas hebben we 

van hele fijne collega’s afscheid moeten nemen. 

Dat resulteerde in hele lange werkdagen. Juist toen 

we dachten alle stress achter de rug te hebben na 

corona... pffff... Heel veel ondernemers hebben last 

van de bewegingen in de arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden om 

nieuwe uitdagingen aan te gaan. Begrijpelijk, maar ook verontrustend. 

Natuurlijk missen we onze oude collega’s enorm, maar ik heb voor hetere 

vuren gestaan en ik ben trots op het fijne nieuwe team dat er nu staat. 

Het is voor de nieuwe collega’s natuurlijk best spannend en voor u zal het 

ook even wennen zijn. We zijn nu en de komende weken druk bezig met 

trainingen en de puntjes op de i aan het zetten. De kwaliteit die u van ons 

gewend bent, blijft onveranderd! 

Ter introductie van onze nieuwe collega’s hebben we een speciale gezichts-

behandeling samengesteld: ‘Let Me Introduce To You Treatment’.

U maakt dan niet alleen kennis met onze nieuwe collega’s, maar ook met 

een van onze VIP-behandelingen. Pure verwennerij met een knipoog naar 

huidverbetering door het gebruik van een milde chemische peeling. Komt 

u de komende weken voor een standaard gelaatsbehandeling, krijgt u ter 

ere van de eerste kennismaking ook nog iets extra’s tijdens de behandeling. 

Voordat u het weet, voelt het weer even fijn en vertrouwd! Zoals u van 

Loëlle gewend bent. De dames staan te popelen om u te mogen ontvangen.

Veel leesplezier en tot snel!
Loes Rothengatter

Ditjes en datjes

Lichaamsmassage 
op hoger niveau
Houdt u van een pittige massage? 
Dan hebben we goed nieuws voor u! 
Dit najaar volgen alle collega’s een 
aantal extra lessen bij een sport-
masseur. Dus naast ontspannings-
massage, kunnen we ook kleine 
probleemgebieden aanpakken.

Pedicure in progress
Voor voetverzorging kunt u altijd bij ons 
terecht. Vanwege personeelswisselingen 
kunnen wij echter tijdelijk geen probleem-
voeten behandelen zoals bijvoorbeeld 
ingegroeide nagels, likdoorns, kloven en 
veel eelt. Twee nieuwe collega’s zijn op dit 
moment in opleiding. Zodra zij deze heb-
ben afgerond, laten we het u direct weten!

Zoon voor Diede
Op 21 augustus 
2022 is Diede 
trotse moeder 
geworden van 
Jona Keen. 
De kleine doet het 
super goed en zijn 
ouders genieten 
volop van hun 
prachtige kleine 
ventje.



Pigmentproblemen, rosacea, huidver-
oudering en acne zijn bij uitstek goed te 
behandelen met  de lijnen van Derma-
ceutic en Rhenophase. De peelings en 
micro-neeling behandelingen in de salon 
krijgen een perfecte ondersteuning door 

het gebruik van de producten thuis. 
Deze bevatten hoge concentraties actieve 
ingrediënten en zorgen voor zichtbare 
verbetering van de huid. Weten wat we 
voor u kunnen betekenen? Wij adviseren 
u graag tijdens een vrijblijvende intake.

Nieuwe huidverbeterende 
verzorgingslijnen bij Loëlle
Huidtherapeute Lauri deelt haar ervaringen 
met Dermaceutic en Rhenophase
Dit najaar starten we met 2 mooie nieuwe merken in onze salon: Dermaceutic 
en Rhenophase. Met deze professionele merken kunnen wij u resultaatgerichte 
behandelingen aanbieden. We combineren actieve ingrediënten met microneedling. 
Ook zijn er mooie producten voor thuisgebruik om de behandeling te onder-
steunen. Huidtherapeute Lauri werkt inmiddels ruim een jaar met deze lijnen en 
is enthousiast: ‘Ik zie geweldige resultaten en zie er naar uit om ook de klanten 
van Loëlle te helpen met hun huidproblemen met behulp van deze producten.’

Blijf niet lopen met ontsierende huidproblemen
Heeft u zelf ouderdomswratten, haarvaatjes of een 
ander huidprobleem? Maak vrijblijvend een afspraak. 
U krijgt advies op maat. Er is meer mogelijk dan u denkt. 

Huidtherapeute Lauri heeft bij Rijnstate 
Arnhem veel ervaring opgedaan. 
Een aantal van deze behandelingen 
biedt Loëlle ook aan. 

VOOR NAVOOR NA



    

Een steviger en gladdere huid met een 
prachtige glow. Dat is het resultaat van 
de Firm Facial Treatment. 

Ter kennismaking met onze nieuwe 
huidverbeterende behandelingen, bieden 
we dit najaar een voordelige behandeling 
aan: de Firm Facial. In deze behandeling 
wordt er gebruik gemaakt van actieve 
werkstoffen die elkaar versterken. In 
combinatie met microneedling wordt de 
opname van de ingrediënten vergroot en 
de celvernieuwing gestimuleerd.

De behandeling zorgt voor een gezonde 
doorbloeding van de huid die een mooie 
glans vertoont. De huid ziet er gladder 
en voller uit en zonneschade en rimpels 
worden aangepakt.

Meer weten of reserveren? Neem contact 
met ons op. 

Firm facial

Van: s250,00
Nu: a140,00

Loëlle’s choice treatment

Let Me Introduce To You Treatment
Leer onze nieuwe collega’s kennen tijdens een heerlijke VIP verwen-behandeling 

Wat is er leuker dan kennis te maken met onze nieuwe collega’s terwijl zij u heerlijk in de 
watten leggen?! Tessa, Mieke, Sanne en Nelleke stellen zich graag aan u voor en geven u 
bovendien ook nog eens twee cadeautjes mee naar huis, waaronder een gratis product van 
Pupa naar keuze. 

Omdat deze behandeling in het teken staat van introductie, sluiten we deze af met een 
laagje chemische peeling en een face print masker. Op die manier kan uw huid ook een 
klein beetje “proeven” wat een huid verbeterende behandeling voor uw huid kan doen. 
Resultaat: een mooie gladde zachte huid en alle producten die u thuis gebruikt, kunnen 
nóg beter hun werk doen.

- Voorreinigen
- Epileren, indien nodig harsen lip en kin
- Peeling
- Stoombad
- Dieptereiniging
- Serum
- Oog- en lipmasker
- Massage
- 1 laagje chemische peeling

- Face print masker
- Huidverzorging
-  Tijdens stoombad of masker keuze 
 uit een voet- of 
 hoofdhuidmassage

Tessa MiekeSanne

Duur: ongeveer 
75 minuten

Inclusief 
2 cadeautjes

a77,50



Lichaam

Natuurlijk hebben we dit seizoen weer 
in het teken staan van verzorgen en 
ontspannen. Uw huid wordt weer gevoed 
door de heerlijke rijke oliën en crèmes. 
De stoelverwarming gaat weer aan en 
ontspannen maar...

-  We starten met een voetpakking, tijdens 
het inwerken hiervan reinigen we uw 
gelaat en gaan we over in een korte 
massage van gelaat decollete hals en 
hoofdhuid

-    Inmasseren van de voetpakking inclusief 
massage van de onderbenen

-  Nu draaien we om en gaan we uw 
 achterkant lichaam met een warme 
 olie masseren
-  Keuze uit een lichaamspeeling of 
 lichaamspakking. Aansluitend laten we 
 u nog lekker even rusten, slaap lekker!

Warm Autumn Winter treatments

Regen en wind... het wordt guur. 
Maar bij Loëlle is het lekker warm. 
We leggen u deze herfst en winter 
lekker in de watten. Kies uit een 
gezichts- of lichaamsbehandeling. 

Deze behandelingen bieden wij aan 
inclusief een kit voor thuis met verzor-
gingsproducten van Matis t.w.v. a50.*

10% korting bij 
combinatiebehandeling! 
U kunt deze behandelingen ook 
combineren en ontvangt dan 10% 
korting en we verwennen u tussendoor 
extra met een voetenbadje en een 
drankje.  

Gelaat

Ontspan en laat uw huid na de warme 
zomer extra voeden. Deze behandeling is 
geschikt voor ieder huidtype, zowel voor 
dames als voor heren een behandeling 
om bij weg te dromen! 

- Welkomsmassage van de hoofdhuid
- Voorreiniging met balm
- Epileren en indien nodig harsen gelaat
- Enzymatische peeling met stoombad
- Diepte reiniging
- Ampul
- Handpakking/oogmasker/lipmasker
- Gelaatsmassage met warme amandelolie
-  FacePrint masker (tijdens het masker 

wordt het restant van de handpakking 
 in gemasseerd)
-  Dag of nachtverzorging

Duur: ongeveer 
90 minuten a97,50

Duur: ongeveer 
75 minuten a87,50

*max. 1 per klant, zolang de voorraad strekt. U kunt de behandeling wel vaker boeken

Inclusief cadeautje 
van Loëlle... 



Bokkingshang 1, 7411 GG Deventer

0570 672 692 
www.loelle.nl

Permanente make-up door 
make-up artieste Rosa Maseda 

Altijd veel 
extra’s bij Loëlle
Ondanks dat alles duurder wordt, blijven 
wij uw standaard korting van de produc-
ten handhaven en (zoals het er nu naar 
uitziet) gaan we, na een lichte prijsver-
hoging in het voorjaar, niet nogmaals de 
prijzen verhogen. 

Sterker nog: indien u na uw behandeling 
een verzorgingsproduct aanschaft, krijgt 
u tijdens uw gezichtsbehandeling een 
extraatje van ons! Geef voor de behan-
deling even aan dat u een product wilt 
aanschaffen!

P.S. Natuurlijk hebben we met regelmaat 
extra kortingen. Houd daarvoor onze digi-
tale mailing in de gaten! Nog geen abon-
nee? Geef uw mailadres aan ons door. 

Velen van ons beginnen elke dag met 
het aanbrengen van de make-up op de 
ogen, wenkbrauwen en het aanzetten 
van de lippen. Hoe fijn zou het zijn 
als dat niet meer hoeft? Permanente 
make-up biedt de uitkomst.  

Rosa Maseda is (permanente) make-up 
artieste en verzorgt bij Loëlle de per-
mante make op van ogen, wenkbrau-
wen en lippen. Ze heeft al jarenlange 
ervaring in de make-up branche. Onder 
andere bij tv. Een aantal jaar geleden 

heeft ze zich laten omscholen tot per-
manente make-up artieste en groeide 
uit tot een autoriteit in het vakgebied.

Rosa is gespecialiseerd in powder/
ombre brows, lippigmentatie en 
eyeliner-babywing, -infralash en 
-smudge. Hieronder ziet u het prachtige 
resultaat van haar werk. 

Is permanente make-up ook iets 
voor u? Informeer vrijblijvend naar 
de mogelijkheden.

Liefs 
van Loëlle

Houd Facebook in de gaten! 
We organiseren regelmatig 
‘like & win’ acties van onze 

nieuwe behandelingen. 


