Hoe een schoonheidssalon je het gevoel geeft midden in de natuur te staan
Als je de schoonheidssalon van Annemarie Fris binnenloopt,
heb je even het gevoel het bos in te wandelen. Dat allemaal
dankzij de een muur die helemaal bedekt is met mos. Een
heerlijke groene geur, zacht mos en een opvallend rood
accent dankzij een lipstick plant. Hoe kom je op het idee!
Annemarie vertelt: “Ik was met mijn vriend op een anti-aging
conferentie toen ik een wand zag versierd met mos. Het zag
er heel decoratief uit maar tot mijn grote teleurstelling was
het geen echt mos. Het idee bleef alleen wel in mijn hoofd
hangen. Ik geloof in de kracht van de natuur. Daarom
gebruik ik ook de producten van AHAVA in mijn salon. Het
leek me geweldig om de natuur van buiten naar binnen te
halen.”

Mos zorgt voor totaal beleving in geur en kleur
De vriend van Annemarie ging zelf aan de slag en slaagde erin om in een eigen gemaakt frame
een prachtige moswand te maken. Het mooie is dat het alle zintuigen prikkelt. Je oog valt op het
groene golvende landschap van mos. Je ruikt de heerlijke frisse geur en voelt de zachtheid van
het mos onder je handen. Een echte totaal beleving. Als je je ogen dicht doet op de salonstoel
van Annemarie, droom je zo heerlijk weg. Geweldig!
Luchtvochtigheid en zuurstofgehalte nu ideaal
De wand heeft een onverwacht positief neveneffect. Bij 21C is de luchtvochtigheid inmiddels
45%. En dat alles zonder kunstmatige ingrepen. Een hoge luchtvochtigheid zorgt voor een goede
doorbloeding van de huid en ondersteunt de behandeling. Ook is de lucht zuiverder. Wat
Annemarie als zeer prettig ervaart. “Dat zouden meer werkgevers voor hun medewerkers
moeten doen!”
“The natural botox without needles”
En heeft AHAVA ook producten met mos? “Annemarie met een glimlach: Nee dat niet maar de
AHAVA-producten zorgen wel voor een passende geurbeleving. Het ruikt echt heerlijk. Dit is
bijvoorbeeld de Apple of Sodom anti-aging lijn. Dat is een groene plant uit de woestijn. Het is
eigenlijk een giftige plant die al honderden jaren wordt gebruikt als medicijn. En nu in een
cosmeticalijn is verwerkt. Ze noemen het ook wel “the natural botox without needles”.
En wat doet Apple of Sodom voor de huid? “Het product zorgt voor een verhoging van het
energieniveau van binnenuit. De verhoging van zuurstof zorgt voor een plumping effect
waardoor de huid direct fijner en gladder wordt. De productlijn is net binnen en ik ben erg
tevreden met het resultaat van de eerste behandelingen. Het is echt een prachtig product.”
Tijd om mooi en fris weer naar huis te gaan. De boslucht blijft nog een tijdje in mijn neus hangen.
Heerlijk ontspannen. Volgende keer toch ook de Apple of Sodom uitproberen.

