
Er goed en verzorgd uitzien op een natuurlĳ ke manier? 
Wil je op vakantie fris je bed uitstappen en zorgeloos een duik 
nemen in het zwembad, terwĳ l je make-up er goed uit blĳ ft 
zien? Met de permanente make-up behandelingen van Clinic 
Lefever is dat mogelĳ k. Eindelĳ k die natuurlĳ ke wenkbrauwen 
of subtiele eyeliner die er 24 uur per dag perfect uitzien! 

Bij Clinic Lefever in Almere kun je terecht voor behandelingen 
als zachte poederbrows, natuurlijke eyeliner, lip enhancement 
en zelfs reconstructieve permanente make-up na ziekte of een 
ongeluk. Lisa Lefever en haar team staan garant voor een perfect 
en bovenal natuurlijk resultaat. Dankzij veel ervaring ben je hier in 
goede handen en zal er samen met jou gewerkt worden naar het 
mooiste en natuurlijkste resultaat. 

Tijdens het eerste consult zal er enkel worden getekend en pas 
wanneer jij helemaal zeker bent wordt de concrete behandeling 
gestart. Hiervoor kom je in totaal drie keer langs, zodat er zorg-
vuldig gewerkt kan worden naar het beste eindresultaat. In de 
tussenbehandelingen wordt er bijvoorbeeld gekeken of de kleur 
perfect aansluit op jouw complexie en eventueel bijgestuurd waar 
nodig. Kortom, een resultaat dat perfect past bij jou; 
want iedereen is uniek!

Lezersaanbieding!
*Vertel bij het maken van een afspraak voor permanente make-up dat je 
deze advertentie hebt gelezen en ontvang de aftercare kit (incl. Gentle 
Cleansing Foam en Nutri-cream) ter waarde van € 21,95 helemaal gratis! 
Ga naar cliniclefever.nl en maak snel een afspraak!

LOOK GOOD AND NATURAL MET CLINIC LEFEVER

COLORED SUNSTICK SPF50

FEEL THE SPLASH
Met één druk op de knop 
opgefrist met de limited 
edition Hyaluron Splash van 
DR. GRANDEL kan de zomer 
komen! De verfrissende spray 
voor gezicht en lichaam met 
Hyaluron is een musthave 
voor in jouw koffer of tijdens 
warme dagen. Geniet van 
deze pure opkikker voor 
gezicht en lichaam! € 19,90.
cosmetic-gallery.nl

Een foundation en zonbeschermer 
in één! Met Face Shield Matte van 
Colorescience kun jij veilig genieten 
van de zon. Deze lichte lotion laat 
de huid niet-glimmend, aangenaam 
gematteerd en goed beschermd 
achter. De exclusieve EnviroScreen 
technologie zorgt bovendien voor een 
100% minerale bescherming tegen 
schadelijke factoren uit de omgeving. 
colorescience.nl

MATTE PERFECTIE

NATURAL BEAUTY
ZIE ER DEZE ZOMER OP JE BEST UIT

MARC INBANE biedt een nieuwe innovatieve skin 
protector; Sunstick SPF50. Een ware nouveauté speciaal 
ontwikkeld voor het beschermen van gevoelige huidzones, 
zoals oogcontouren. De subtiele coloring zorgt voor een 
mooie lichte blush. Verkrijgbaar in vijf fashionable kleuren. 
marcinbane.com

GRATIS
AFTERCARE

PAKKET!*

Het 5-sterren saunacomplex SpaSereen heeft een zusje 
gekregen: Wellnessresort Maastricht! Een bezoek aan 
SpaSereen of Wellnessresort Maastricht is meer dan een 
dagje sauna. Het is een minivakantie in eigen land. Alles 
is erop gericht om van jouw verblijf een onvergetelijke 
gebeurtenis te maken. Oog in oog met de natuur wordt  
je bezoek een onvergetelijke ervaring.  

Beide resorts bieden naast een dagje sauna ook 
verschillende soorten behandelingen of arrangementen.  
Zo hebben ze een aantrekkelijk zomerarrangement en 
voor de echte sauna-liefhebbers een scherp geprijsde 
zomerbadenkaart. Kijk voor meer informatie op 
spasereen.nl of op wellnessresortmaastricht.nl

TWEE TOPSAUNA’S WAAR LUXE 
EN NATUUR SAMENKOMEN

Meer informatie op cliniclefever.nl
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