COLUMN

Caméléon Zwolle zorgt voor je huid
Monique van den Dool, eigenaresse van huidinstituut Caméléon in Zwolle, schrijft
de komende (maanden) op deze plek een column over haar passie voor huidverbetering

D

it jaar vieren wij ons 35-jarig jubileum, een mijlpaal voor Caméléon!
Wat is er veel veranderd in deze 35 jaar.

We zijn gestart als wellness-instituut, een plek waar onze klanten een
moment van ontspanning vonden. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een
instituut waar ontspanning nog hoog in het vaandel staat maar de focus
nu ligt op verjongen en verbeteren van de huid.
Mijn zoektocht is altijd geweest: Hoe houd ik een gezonde goed functio
nerende huid zo lang mogelijk in conditie. Ons vel is immers ons grootste
orgaan.
Toen het merk !QMS 25 jaar geleden op mijn pad kwam, geloofde ik niet
dat dat bestond.
Teruggeven aan de huid wat deze verliest (collageen) door de jaren heen.
We werken bijvoorbeeld al 20 jaar met het zuurstofapparaat. Als je weet dat
de huid 25 procent zuurstof opneemt tot je 40e levensjaar en daarna steeds
minder, dan begrijp je hoe geweldig het is om zuurstof in te zetten tijdens
de behandeling. Overigens kunnen we hiermee ook de ergste allergieën tot
rust brengen.
Dit is een proces waarin Caméléon uitgegroeid is van wellness naar
gespecialiseerde behandelingen. Met inmiddels vier gerenommeerde
merken: !QMS, PCA, Nimue en Me-Line, die hun werking hebben bewezen,
bereiken we de beste resultaten.
Door het gebruik van deze merken en je dagelijkse verzorging is het mogelijk
om geleidelijk serieuze en langdurige verbetering te creëren zonder
agressieve ingrepen. Op een natuurlijke manier er jong uit blijven zien.
Het team Caméléon heeft een enorme passie voor huidverbetering. Via
deze column de komende maanden ga ik je zoveel mogelijk leren wat een
huid nodig heeft om vitaal te worden. De invloed van externe factoren als
vrije radicalen, fijnstofvervuiling, licht, productingrediënten, nanosomen,
zuurstofbehandelingen en nog veel meer.
Ik zeg altijd: ’Je kunt niet naar de winkel gaan voor een nieuwe huid’.

