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Gefeliciteerd met het zetten van uw eerste stap om een mooie, gezonde of jonge huid te 

bewerkstelligen. En natuurlijk bedankt voor het downloaden van mijn e-boek.

Wat uw reden ook is om dit e-book te downloaden, wellicht geeft het antwoordt op uw vragen 

zoals.

• Hoe kan ik mijn huid verbeteren en/of verjongen?

• Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik er op latere leeftijd nog goed en verzorgd uitzie?

• Hoe kan ik mijn huidconditie optimaliseren?

• Hoe kom ik van mijn huidprobleem af?

Dit e-book zal u helpen het mooiste uit uw huid te halen! U krijgt namelijk enige basiskennis over 

de huid en hoe u huidverbetering en/of huidverjonging kunt bewerkstelligen. Om uw huid echt 

te kunnen verbeteren of verjongen, is het van belang dat u begrijpt hoe uw huid werkt, wat het 

verschil is tussen huidverzorging en huidverbetering en wat de voorwaarden van huidverbetering- 

en verjonging zijn.

We beginnen natuurlijk eerst met het 4 stappenplan naar een mooie huid! Daarna met een klein 

stukje theorie, zodat u zelf ook inzicht krijgt in dit proces. Vervolgens komen er hoofdstukken 

over huidverbetering, huidproblemen, huidverjonging en hoe Magnifique u kan adviseren en 

begeleiden op weg naar een mooie, gezonde of jonge huid.

Ik wens u alvast veel plezier met het lezen van dit e-boek. 

Stralende groet,

Priscilla Reijnders

VOORWOORD
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U HEEFT AL EEN MOOIE HUID IN 4 STAPPEN
 

U bent nog maar 4 stappen verwijderd van een mooie huid. Ik hoor u denken, 4 stappen dat 

is wel veel. Daarom heeft Magnifique het gemakkelijk voor u gemaakt door de 4 stappen in 

1 unieke behandeling te combineren.  

 
Namelijk de eenmalige kennismakingbehandeling, bij deze behandeling inventariseren wij eerst uw huid 
wensen (wat wilt u verbeterd hebben?) en analyseren wij uw huidconditie (hoe is het nu werkelijk met uw huid 
gesteld). Daarna ontvangt u een behandeling op maat en na de behandeling ontvangt u een advies over welke 
huidbehandelingen en thuisverzorging u het snelst naar uw huid wens toe brengt!

Nieuwsgierig hoe u 3 stappen over kunt slaan?

4 STAPPENPLAN

4
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4 STAPPEN IN 1 UNIEKE BEHANDELING

1. Huidscan
De huidscan is misschien wel het allerbelangrijkste, alles begint namelijk met een goede huidanalyse. Wat wilt u 
verbeterd hebben en hoe is het met uw huidconditie gesteld, wanneer we dat weten kunnen we u een passend advies 
geven over welke huidbehandeling en welke thuisverzorging voor u geschikt is. Het advies wordt volledig op uw 
wensen en huidconditie afgestemd!

Met onze unieke huidanalyseapparatuur die bestaat uit 3 verschillende apparaten, analyseren we uw huid en krijgt u 
het beste huidadvies om zo snel mogelijk naar uw huid wens toe te werken.

2.  Huidproducten
Door het gebruik van de huidscan weten we precies wat uw huid nodig heeft, de producten worden specifiek op uw 
huidconditie en huid wens afgestemd. Hierdoor gebruikt u nooit meer producten die niet goed zijn voor uw huid en 
uw huid alleen maar kunnen verslechteren.

De huidproducten ondersteunen de intensieve huidbehandelingen en voorzien uw huid van de juiste werkstoffen 
waardoor uw huid verbetert, verjongt of huidproblemen oplost.

3.  Huidbehandeling
Met onze huidbehandelingen gaan we uw huid aanzetten om zich te verbeteren of om uw huid zelfs te verjongen. Er 
wordt naar een speciaal resultaat toe gewerkt om zo snel mogelijk bij uw huid wens te komen. Het is mijn doel om 
bij elke behandeling het WOW-effect te creëren!

4.  Huidsupplementen
Bij het oplossen van bepaalde huidproblemen of bij het zichtbaar verjongen van de huid worden huidsupplementen 
ingezet. Dit doen we om de huid van binnenuit te ondersteunen.
Wanneer we geen huidsupplementen in zouden zetten, wanneer dat wel nodig is, haalt u niet alles uit uw 
huidbehandeling en huidproducten. En u wilt natuurlijk alleen maar het allerbeste voor uw huid en het 
snelste resultaat behalen.

Wilt u een stralende, vitale of jongere huid en/of afrekenen met uw huidprobleem? Dan is de eenmalige 
kennismakingbehandeling echt iets voor u! Onze bewezen op maat aanpak verbeterd uw huid in 1 stap 
zichtbaar en u slaat meteen 3 stappen over. 

Maak nu uw 1ste stap naar een mooie huid en maak een afspraak voor de eenmalige 
kennismakingsbehandeling.
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HUIDVERBETERING

WAT IS HUIDVERBETERING?

Om het mooiste uit uw huid te halen, is alleen huidverzorging niet genoeg. U zult een stapje verder 

moeten gaan om uw huid van binnenuit aan het werk te zetten, met de juiste huidproducten, 

huidbehandelingen, huidsupplementen en leefstijl. Hierdoor bereikt u zicht- en merkbare resultaten, 

oftewel huidverbetering.

Hoe werkt de huid?
Om te beginnen wil ik u eerst een korte uitleg  
geven over de werking van uw huid. Op deze 
afbeelding is een doorsnede van de huid te zien.

Opperhuid
De huid bestaat uit drie lagen. De buitenste laag is de opperhuid. Deze laag bestaat voor het grootste gedeelte uit 
dode hoorncellen, die voortdurend worden vernieuwd vanuit de onderste laag van de opperhuid. De nieuwgevormde 
hoorncellen schuiven steeds verder op naar de oppervlakte, sterven af en worden verwijderd. In de onderste laag van 
de opperhuid bevinden zich ook onze pigmentcellen, die onze huidkleur geven en ons beschermen tegen de zon.

Lederhuid
De tweede huidlaag noemen we de lederhuid. In de lederhuid bevinden zich de talgklieren, bloedvaatjes, zenuwen en 
lymfevaten. Maar hier bevinden zich ook onze fabriekjes die o.a. ons collageen, elastine en hyaluronzuur aanmaken, 
deze fabriekjes worden fibroblasten genoemd en zijn erg belangrijk om huidverbetering en/of verjonging te 
bewerkstelligen.

Onderhuid
De onderhuid is de derde en onderste huidlaag, deze laag scheidt uw huid van uw spieren en pezen in uw lichaam. 
Deze laag wordt met name gebruikt voor vetopslag. 

Wanneer we op huidverbetering- en verjonging werken zijn de opperhuid en de lederhuid de belangrijkste huidlagen 
waar zowel u als ik in en aan kunnen werken!

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HUIDVERZORGING  
EN HUIDVERBETERING?

Om het mooiste uit uw huid te kunnen halen, is het belangrijk dat u weet wat nu eigenlijk het verschil is tussen 
huidverzorging en huidverbetering.

Huidverzorging
Wanneer er niets te verbeteren valt aan uw huid, kunt u volstaan met het verzorgen van uw huid met huidverzorgende 
producten. Deze producten doen hun werk op de opperhuid, ze zullen ervoor zorgen dat uw huid aangenaam aan 
voelt. Wilt u huidverbetering- of verjonging dan zult u een stapje verder moeten gaan en uw huid gaan verzorgen met 
huidverbeterende en/of -verjongende producten.

Opperhuid

Lederhuid

Onderhuid



7

Huidverbetering
Om huidverbetering te bewerkstelligen en dus de resultaten te krijgen die u graag wilt, zult u producten moeten 
gebruiken die d.m.v. speciale transportsystemen in de tweede huidlaag de lederhuid terecht komen. Zodat ze daar 
de huid zelf aan kunnen zetten tot werken.

U gebruikt dan speciale op uw huid wens en huidconditie afgestemde producten die ervoor gaan zorgen dat u het 
gewenste resultaat wat u voor ogen heeft gaat behalen.

WAT IS NODIG VOOR HUIDVERBETERING?

Belangrijk om huidproblemen op te lossen of om huidverbetering- en/of verjonging te bewerkstelligen is dat er zowel 
inwendig als uitwendig aan uw huidwens gewerkt wordt:

De beste manier is door het volgende trio:
1. Huidproducten
2. Huidsupplementen
3. Huidbehandelingen

Huidproducten
De thuisverzorging ondersteunt de intensieve huidbehandeling en versterken elkaars werking. De huidproducten 
optimaliseren het eindresultaat van uw huidwens. 80% van het eindresultaat haalt u uit de thuisverzorging, omdat u 
dat tweemaal daags gebruikt. De overige 20% behaalt u uit de intensieve huidbehandelingen.

De huidproducten voor thuis worden cosmeceuticals genoemd, dit zijn producten die hoog gedoseerd zijn in 
werkstoffen. Door speciale transportsystemen kunnen de actieve werkstoffen dieper in de huid komen en de huid van 
binnenuit aanzetten om zich te verbeteren en/of te verjongen. 

Huidsupplementen
Wanneer het nodig is afhankelijk van uw huidwens en uw huidconditie vullen we de thuisverzorging aan met 
huidsupplementen. Wanneer we veel van uw huid vragen geven huidsupplementen uw huid de bouwstoffen die ze 
nodig heeft om te verbeteren of om zelfs uw huid te verjongen.

Krijgt uw huid niet voldoende bouwstoffen binnen dan krijgt u minder of geen resultaat van de huidbehandeling, 
het lichaam gaat dan elders uit het lichaam deze bouwstoffen wegpakken, waar ze juist zo nodig zijn en kunnen 
hierdoor andere klachten veroorzaken. Huidsupplementen zijn voor het behalen van bepaalde resultaten een 
essentieel onderdeel van de thuisverzorging.

Huidbehandelingen
Afhankelijk van uw huidwens en de conditie van uw huid gaan we naar een speciaal resultaat toe werken, we passen 
intensieve resultaatgerichte huidbehandelingen toe die u een zo snel mogelijk zichtbaar resultaat geven. Dit kunnen 
we als losstaande behandeling doen of in kuurverband.
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HUIDPROBLEMEN

HUIDPROBLEMEN

Huidproblemen kunnen ervoor zorgen dat u zich onzeker voelt. Magnifique helpt u graag om 

samen met u uw huidprobleem onder controle te krijgen. Huidproblemen kunnen veroorzaakt 

worden door o.a. hormonen, verkeerd cosmetica gebruik, stress, lifestyle en voeding.

Van sommige huidproblemen kom je nooit meer van af, maar deze kan je door je lifestyle aan te passen en de juiste 
thuisverzorging te gebruiken wel onder controle krijgen. Bij huidproblemen is het een must om zowel uitwendig als 
inwendig het probleem aan te pakken, anders is het dweilen met de kraan open.

Magnifique begeleid en ondersteunt u graag bij het oplossen van uw huidprobleem.  

WELKE HUIDPROBLEMEN KUNNEN ER BEHANDELD 
WORDEN?

De huidproblemen die bij Magnifique behandeld kunnen worden zijn acne, acnelittekens, rosacea, pigmentvlekken, 
couperose en een grove poriën/huidstructuur.

De huidproblemen eczeem en psoriasis kunnen verbeterd worden door uw voeding en lifestyle aan te passen in 
combinatie met het gebruik van huidsupplementen.

HOE KUNNEN DEZE HUIDPROBLEMEN OPGELOST WORDEN?

Vaak bevindt er in het lichaam en in de huid een onbalans anders zou u geen huidprobleem hebben. Door deze 
onbalans aan te pakken krijgt u weer een rustige gezonde huid. De onbalans kan verbeterd worden door het gebruik 
van de juiste thuisverzorging, huidsupplement en huidbehandeling specifiek afgestemd op het huidprobleem dat u 
heeft en uw huidconditie.

HUIDSUPPLEMENTEN VOOR EEN GEZONDE HUID ZONDER 
HUIDPROBLEMEN

Wanneer u last heeft van huidproblemen is het belangrijk om uw lichaam en huid te ondersteunen met 
huidsupplementen. Deze huidsupplementen gaan uw lichaam en huid eerst detoxen. Het lichaam gaat afvalstoffen uit 
uw lichaam en huid verwijderen, hierdoor kan uw huidprobleem eerst verergeren, maar daarna wordt zij erg mooi!
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Daarnaast verlagen de huidsupplementen de ontstekingen in uw lichaam en huid, met als eindresultaat een mooie 
gezonde huid! Ook ontvangt u bij huidproblemen een voedingsadvies om uw huidprobleem langs huidsupplementen 
te ondersteunen met gezonde voeding.

Huidsupplementen zijn bij huidproblemen een essentieel onderdeel van de kuur, ze ondersteunen de huid van 
binnenuit.

HUIDPROBLEMEN & VOEDING
Huidproblemen en voeding gaan hand in hand. Belangrijk is om uw voedingspatroon en lifestyle aan te passen. 
Magnifique adviseert u graag in welke voeding u het beste (tijdelijk) kan laten staan en welke voeding u juist wel zou 
moeten eten. Hoe gezonder u eet hoe gezonder uw lichaam en huid!
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HUIDVERJONGING

HOE ONTSTAAT HUIDVEROUDERING?

Zowel ons lichaam als onze huid veroudert, er ontbreekt energie en bouwstoffen voor het 

optimaal functioneren van ons lichaam en huid.

Huidveroudering kent twee factoren:
• De intrinsieke factor: De biologische veroudering van binnenuit. Hier kunnen we niet veel invloed op uit oefenen, 

omdat hier de genetisch component de hoofdrol speelt.
• De extrinsieke factor: De invloeden van buitenaf. Waar we wel degelijk invloed op kunnen uitoefenen. 

Vrije radicalen zijn agressieve stoffen die schade kunnen aanrichten aan cellen en weefsels. Ze ontstaan o.a. door: 
Roken, zonnen, te weinig slaap, menopauze, Lichamelijke en psychische stress, milieuvervuiling en een gebrek aan 
optimale voedingsstoffen. 

De schade die vrije radicalen veroorzaken zijn: een dunnere huid, vertraagde celvernieuwing, toename van 
pigmentatie, een afnemende synthese van collageen, een verslechtering van de elastine vezels, talgproductie 
neemt af en de huid krijgt te maken met vochtverlies. Het gevolg is het ontstaan van rimpels, lijntjes, couperose, 
pigmentvlekken en huidverslapping.

Erfelijkheid
Wat gebeurt er allemaal met onze huid en ons gezicht wanneer we ouder worden. De celdeling vertraagt en de 
inwendige huidlaag wordt dunner. Het onderliggende web van elastine- en collageen vezels laat los, waardoor 
de huid aan elasticiteit verliest. De vetcellen worden kleiner waardoor de huid minder vol oogt. Daarnaast 
verschrompelen de zweet- en talgklieren, waardoor de huid het vermogen verliest om vocht vast te houden. Fronzen 
of de ogen half dicht knijpen grift verticale lijntjes tussen de wenkbrauwen en lachen kan diepe groeven maken rond 
de mond en kraaienpootjes naast de ogen veroorzaken. De schedel krimpt en het vet in het gezicht wordt minder en 
zakt naar beneden. Erfelijkheid speelt maar voor 10% een rol bij huidveroudering. Het heeft veel meer te maken met 
de invloeden van buitenaf.

Over welke invloeden van buitenaf hebben we het dan?
• Weersinvloeden
• Stress, veroudert de huid met 3 jaar
• Uitlaatgassen
• Verkeerde huidproducten en/of make-up
• Verkeerde voeding en lifestyle
• Roken en alcohol
• Sommige medicijnen
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HUIDVEROUDERING EN VOEDING?

In deze moderne jachtige maatschappij raakt natuurlijke voeding steeds meer op de achtergrond. Door de industriële 
bewerking van voedingsmiddelen ontstaan er steeds meer tekorten en welvaartsziektes. 

Deze voeding doet onze huid ook geen goed, maar zorgen voor veroudering van onze huid. Een aanvulling op 
gezonde voeding zouden huidsupplementen zijn.

Waardoor veroudert onze huid:
• Door de korten aan vitamines in onze huidige voeding
• Gifstoffen/ e-nummers in uw voeding
• Suikers en verborgen suikers 

Het beste voor uw lichaam en uw huid is het koken zonder pakjes en zakjes!

HUIDSUPPLEMENTEN ZORGEN VOOR EEN GEZONDE  
OF JONGE HUID 

Huidsupplementen zijn een aanvulling op gezonde voeding, ze voeden, beschermen en verbeteren uw huid van 
binnenuit.
 
We willen er allemaal goed uitzien en iedereen heeft graag een stralende, gezonde en jeugdige huid. We weten nu 
hoe huidveroudering ontstaat en dat het niet te vermijden is, wel kunnen we ervoor zorgen dat onze huid minder snel 
veroudert door goed op onze voeding en lifestyle te letten.

Wanneer er meer weefsel afgebroken wordt dan we we opbouwen, is er sprake van een achteruitgang, veroudering 
genaamd. Kunnen we dit proces omkeren, dan worden we gezonder, omdat ons lichaam zich dan richt op de 
opbouw van nieuwe cellen en weefsels. Dat ziet u dan ook direct aan uw huid. U bent wat u eet!

Door de huidsupplementen krijgt uw huid bouwstoffen die nodig zijn voor de aanmaak van collageen, elastine en 
hyaluronzuur. Dit betekent dat uw huid strakker wordt en rimpels en lijntjes minder zichtbaar worden, het vochtgehalte 
in uw huid verhoogd en u meer volume in het gezicht krijgt.

Huidsupplementen zijn onmisbaar wanneer u aan huidverjonging wilt werken. Met onze huidecho kunnen we de 
aanmaak van nieuw collageen meten, hierdoor kunnen we verbeteringen op de voet volgen. Dit is erg leuk om te 
zien!
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MAGNIFIQUE

WAAR KAN MAGNIFIQUE U IN ONDERSTEUNEN

WELKE PRODUCTEN ZIJN GOED VOOR MIJN HUID?

Wanneer u in de winkel loopt ziet u allemaal producten liggen die er prachtig uitzien, de een nog opvallender dan 
de ander. En als u de slogans leest beloven ze u van alles. Wanneer u niet precies weet hoe het met uw huidconditie 
gesteld is of waardoor uw huidprobleem is ontstaan, gaat u wellicht de verkeerde producten voor uw huid gebruiken 
die het probleem alleen maar verslechteren.

Na het maken van een huidanalyse/scan kan Magnifique u hierin perfect in adviseren.

Bij het kopen van een huidproduct is het belangrijk dat het bij uw specifieke huid past. Iedere huid is 
anders en iedere huid heeft een andere aanpak en voeding nodig.

Wat voorheen met het blote oog bekeken werd, wordt bij Magnifique ondersteund door wetenschappelijk erkende 
apparatuur. U krijgt een uitgebreid en objectief beeld van uw huid. We kijken zowel op de huid als in de huid! Tevens 
kunnen we met deze apparatuur de vooruitgang van uw huid mooi volgen. 
Meten = weten

Voor de huidanaylse werken we met drie verschillende unieke apparaten: 

• Visioface 1000D,  
maakt met Uv-licht en wit licht een foto van uw gezicht. Het systeem berekent onder andere het aantal rimpels in 
een zone, de grofheid van de poriën, de aanwezigheid van bruine en rode vlekjes, de gelijkmatigheid van uw huid 
en de hoeveelheid zonschade. Dit laatste is een van de belangrijkste oorzaken van huidveroudering. 

• De Sensor MC 1000,  
test met behulp van sensoren het vocht- en talggehalte, de elasticiteit en de hoeveelheid rood en bruin pigmenten 
in de huid. Het apparaat heeft ook een microscoop camera die het huidbeeld 50 maal vergroot. Uit een tape-
afdruk van uw huid onder de microscoop leest de Sensor de mate van verhoorning en de grote en activiteit van de 
talgkliertjes af. 

• De DermaLab USB Ultrasound/ Collageen scan,  
analyseert met behulp van echografie de huidkwaliteit en het vermogen om collageen aan te maken in de huid. Er 
wordt gekeken naar de dikte van de epidermis en dermis, de huidbarrière, de huidvetten, het collageen gehalte 
in de huid en het bindweefsel. Als u voor anti-aging en huidverjonging komt geeft dit apparaat veel inzicht 
in het collageengehalte van de huid en of uw huid voldoende werkstoffen heeft om de huid aan te zetten tot 
huidverjonging. 

Pas met het totale inzicht van de conditie en de gezondheid van uw huid kunnen we op maat een behandelplan 
opstellen met gerichte product- en behandeladviezen, waardoor u elke dag een stapje dichter bij uw huid wens komt.

Een uitgebreide huidanalyse vormt de basis van een goed behandel, product 
advies en een goed resultaat!
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WAAROM EEN HUIDBEHANDELING ONDERGAAN 
BIJ MAGNIFIQUE?

Wij zijn zowel schoonheidsspecialist als huidspecialist, u bent welkom voor een ontspannende behandeling waar u 
dan met huidverbeterende producten behandeld wordt. Tevens bent u van harte welkom als een stapje verder wilt 
gaan en voor echte huidverbetering en/of verjonging wilt gaan.

Magnifique heeft een uitgebreid aanbod in zowel manuele behandelingen als met geavanceerde apparatuur, om 
elke huidconditie en huid wens de beste behandeling aan te kunnen bieden. Bij elke huidbehandeling is het mijn doel 
om het WOW-effect te creëren. 

WAT MOET IK DOEN OM HET BESTE RESULTAAT  
TE KRIJGEN?

Wanneer u van uw huidprobleem af wilt komen of er jonger uit wilt zien dan dat u bent zult u zelf aan het werk 
moeten. Magnifique adviseert en begeleidt u hier graag in. Om het beste resultaat te krijgen werkt Magnifique met 
het 4 stappenplan die u al in één unieke behandeling kunt doorlopen, u slaat dus eigenlijk 3 stappen over!
 

U heeft al een betere huid in 4 stappen

1.   Huidscan 
Met onze unieke huidanalyseapparatuur analyseren we uw huid en u krijgt het beste huidadvies  
voor welke instituut behandeling voor u geschikt is en welke thuisverzorging daarbij hoort.

2.   Huidproducten 
De huidproducten ondersteunen de huidbehandelingen en voorzien uw huid van de juiste werkstoffen  
waardoor uw huid verbetert, verjongt of huidproblemen worden opgelost.

3.  Huidbehandeling 
Met onze huidbehandelingen gaan we naar een speciaal resultaat toe werken om zo snel mogelijk  
bij uw huid wens te komen.

4.   Huidsupplementen 
Bij het oplossen van bepaalde huidproblemen of bij het zichtbaar verjongen van de huid worden 
huidsupplementen ingezet, om de huid van binnenuit te ondersteunen.

Wilt u een stralende, vitale of jongere huid en/of afrekenen met uw huidprobleem? Dan is ons stappenplan  
echt iets voor u! Onze bewezen op maat aanpak verbeterd uw huid in 4 stappen zichtbaar. 

1 + 2 + 3 + 4 = ZICHTBAAR RESULTAAT

U heeft deze 4 stappen al in één unieke behandeling, 
namelijk de eenmalige kennismakingbehandeling! 
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WAT HEEFT MIJN HUID NODIG?

Wilt u weten of Magnifique iets voor u kan betekenen?
Maak dan een afspraak voor onze eenmalige kennismakingbehandeling.

U krijgt dan een intakegesprek om uw huidwensen te inventariseren, er wordt een huidanalyse gemaakt met 3 
verschillende unieke huidanalyse apparaten om uw huidconditie te inventariseren. U krijgt een behandeling op 
maat en als afsluiting ontvangt u een behandel- en productadvies waarin staat welke huidbehandeling voor u 
het meest geschikt is en in welk termijn deze dienen plaats te vinden. En tevens ontvangt u een advies over welke 
thuisverzorging u erin gaan ondersteunen om zo snel mogelijk uw huidwens te bereiken.

Schoonheidsinstituut Magnifique gaat voor RESULTAAT!
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NAWOORD

TOT SLOT

Hartelijk dank voor het lezen van mijn e-boek, 

hopelijk heeft u hier nuttige informatie uit kunnen halen.

Ik zou het super vinden om samen met u aan de slag te gaan, om uw huid een stap 

dichter naar uw huid wens te brengen. Het is mijn missie om uw huid er gezonder, 

mooier of jonger uit te laten zien!

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar 0478-561274 of mailen naar  

info@schoonheidsinstituutmagnifique.nl. Wilt u een afspraak maken voor de 

eenmalige kennismakingbehandeling dan kan dat heel gemakkelijk in onze online 

agenda op onze website www.schoonheidsinstituutmagnifique.nl.

U kunt ons ook volgen op:

 www.facebook.com/schoonheidsinstituutmagnifique

 www.instagram.com/schoonheidsinst_magnifique

Stralende groet,

Priscilla Reijnders

Schoonheidsinstituut  

Magnifique zorgt voor  

een Magnifique huid!
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Priscilla Reijnders

Wilhelminastraat 25
5802 BA  Venray
Tel. 0478 561274

www.schoonheidsinstituutmagnifique.nl
info@schoonheidsinstituutmagnifique.nl


