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Met veel liefde en empathie geven we je huid weer een flinke boost, waardoor deze er opnieuw stralend 
uit gaat zien. Wel zal de ontvangst en behandeling iets anders verlopen. Hiervoor gelden momenteel extra 
voorzorgsmaatregelen, want de gezondheid  en veiligheid van zowel klant als huidcoach heeft de hoogste prioriteit.

Bij binnenkomst staat er desinfecterende handgel
klaar die je direct kunt gebruiken. Als huidcoach
dragen wij de juiste beschermingsmiddelen, is de 
ruimte grondig gereinigd en zijn onze handen 
gewassen en  gedesinfecteerd alvorens de behandeling
van start gaat.

Wij rekenen op je begrip voor deze maatregelen, in een situatie waarin een aangepaste aanpak noodzakelijk
is, om je zo goed mogelijk en vooral veilig van dienst te kunnen zijn. 

Heb je vragen, is er iets onduidelijk of zijn er gezondheidsomstandigheden waardoor de behandeling
alsnog niet door kan gaan? Laat ons het weten!

Samen blijven we ons sterk maken om je huid te verbeteren!Samen blijven we ons sterk maken om je huid te verbeteren!

Jij betreedt als eerste de behandelruimte. Neem zelf 
plaats in de stoel en geef een seintje als je klaar 
bent voor de behandeling. De huidcoach zal de ruimte 
betreden met passende beschermingsmiddelen. Helaas
zullen wij geen huidmeting uitvoeren, maar je kunt 
uiteraard vertrouwen op onze deskundigheid en 
ervaring voor de juiste behandeling en productadvies.  

Wij houden ons aan de voorschriften van het RIVM,
geven geen hand en houden tot aan de behandeling
een gepaste afstand van 1,5 meter. Ons vriendelijk
verzoek is om ook deze afstand in acht te nemen,
totdat je plaats neemt in de behandelstoel.

Om het risico van overdracht van het virus te beperken, 
nemen wij geen contant geld aan. Wij verzoeken je om 
de behandeling en/of producten per pin te voldoen. 
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