
Verjong jezelf
welLness  esthetiek

Stralend mooi van binnenuit
Gun jezelf rust en herbronning door een weldadige verzorging met bewezen effect.

Gezondheid en schoonheid gaan hand in hand. Een gepersonaliseerde verzorging bij Wellness-
Esthetiek Nele combineert beide zodat je er stralend uitziet en je goed voelt. Hier gaat het om veel
meer dan schoonheid alleen.

In een ontspannen sfeer ontvang je een verzorging die helemaal op jou is afgestemd. 
Ik werk met de Zwitserse energetische producten van PHYTO 5, kleur- en lichttherapie en oosterse
lymfedrainage. Deze verzorgingen zijn gebaseerd op de vijf elementen - hout, vuur, aarde, metaal en
water - en verjongen je van binnenuit.

Intuïtief voel ik aan wat je nodig hebt en laat ik de energie stromen, met totale aandacht voor wie jij
bent. Zo voel je je na een verzorging herboren en straal je van binnenuit.

Je kan bij mij terecht voor gelaats- en lichaamsverzorgingen, ontharingen met suiker en massages. 
Meer details vind je op mijn website: www.esthetieknele.be.

Veel liefs,
Nele

Nele Crombez

Nederen Heirweg 32/304 - 8470 Gistel
0478 56 81 42

info@esthetiekenele.be
facebook.com/esthetieknele

www.esthetieknele.be - shop.esthetieknele.be
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VeronaturaVeronatura
•  N A T U U R L I J K  H A A R  •

Natuurlijk haar met een gezonde uitstraling
Geef je haar de verzorging die het verdient, met natuurlijke kwaliteitsproducten
en persoonlijk advies.

Na 38 jaar ervaring heb ik mijn hart en droom gevolgd en ben ik gestart met mijn eigen kapsalon,
Veronatura. In een respectvolle, aangename en rustige sfeer verzorg ik het haar van vrouwen, mannen
en kinderen na persoonlijk overleg.

Voor wassen, verzorging en kleuring gebruik ik de Italiaanse biologische kwaliteitsproducten van
Roverhair. Deze zijn gezond voor je haar en lichaam en geven je haar een natuurlijke glans. Zo kan ik
je unieke persoonlijkheid en schoonheid in de verf zetten.

Specifieke haarproblemen zoals geïrriteerde hoofdhuid, jeuk, haaruitval, droog of vet haar behandel
ik ook met effectieve natuurlijke verzorgingsproducten.

Het kapsalon is makkelijk bereikbaar in de Claventweg 41, een zijstraat van de Abdijstraat, met ruime
parkeergelegenheid. Om je de tijd en aandacht te geven die je verdient, werk ik enkel op afspraak, van
dinsdag t.e.m. zaterdag. Voor vragen of een afspraak kan je me bereiken op 0473 47 09 72.

Lieve groet en graag tot binnenkort,
Veronique

Veronique Defever
Natuurlijke haarverzorging en kleuring

Claventweg 41 • 8470 Gistel
0473 47 09 72

veronique@veronatura.be • www.veronatura.be
facebook.com/KapsalonVeronatura


