COLUMN -2-

Cosmetica uit Zuid-Afrika bij Caméléon
Hoe de biotechnologie de natuur een handje helpt
(en natuurlijke cosmetica natuurlijk blijft)
Monique van den Dool, eigenaresse van huidinstituut Caméléon in Zwolle, schrijft
de komende (maanden) op deze plek een column over haar passie voor huidverbetering

S

inds we 9 jaar geleden zijn verhuisd naar het Spinhuisplein werken we
met het merk Nimue. Een allesomvattend cosmeticamerk voor wie
bewust omgaat met huidverzorging en voeding en duurzaam resultaat
wenst. Behalve de werkstoffen uit de homeopathie en de aromatherapie
zijn in de producten diverse ‘wonderen uit de natuur’ verwerkt. Deze staan
bekend om hun heilzame werking op huidproblemen en celontstekingen.
Nimue vindt dat verjonging van de cel, antioxidatie (dat is anti-veroudering), herstel en zonbescherming de belangrijkste resultaten moeten zijn
van een goed product. Allemaal leuk en aardig, maar hoe krijg je die
werkstoffen nu in de huid op de plaats waar ze moeten zijn?
Dat gebeurt door middel van biotechnologie. Biotechnologie is een
methode om natuurlijke werkstoffen nog krachtiger te maken zodat ze
beter opgenomen worden door de huid. Omdat de basisstoffen natuurlijk
zijn kun je spreken van natuurlijke cosmetica. Er zijn afleversystemen
ontwikkeld die de werkstoffen brengen waar ze moeten zijn. De werkstoffen zijn niet synthetisch nagemaakt. De homeopathie wordt hier toegepast
in de huidverbetering. Niet enkel het symptoom van het probleem wordt
aangepakt, maar ook de oorzaak. Aromatherapie is een kruidengeneeswijze
die gebruikt maakt van etherische olie uit kruiden, bloemen en andere
plantendelen om het natuurlijk evenwicht in het lichaam, en in ons geval
de huid, te herstellen. Het geeft de producten ook hun eigen karakteristieke
geur. Nimue staat voor snel resultaat. Uniek zijn de specifieke peelings, die
de huid prachtig laten stralen.
Eigenlijk worden alle klanten allereerst met deze producten behandeld
omdat Nimue echt heel mooi en zacht de huid weer volledig in evenwicht
brengt. Klanten ervaren dit als een verademing en je ziet ook direct een
prachtige shine en kleur.
Nieuwsgierig geworden?

COLUMN -1-

Caméléon Zwolle zorgt voor je huid

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’.

