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Behandeling via unieke diagnose helpt
haar- en hoofdhuidproblemen oplossen

Coiffure Krea heeft zich naast de traditionele kappersbehandelingen gespecialiseerd in het oplos-

sen van hoofdhuid- en haarproblemen. "Door onze moderne leefgewoontes, de verarming van

ons voedsel en andere milieu-invloeden ontstaan steeds vaker problemen. Deze kUrlfler\ niet alleen

ongemakken veroorzaken, ze hebben tevens een nadelige invloed op uw kapsel", vertellen de

zaakvoerders Martine en Joan. "Wij helpen u deze problemen oplossen en pleiten resoluut voor

het gebruik van gezonde producten."
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Dunner wordend haar, haaruitval,
vet en transpirerend haar, geïrriteer-
de hoofdhuid, schilfers (roos) ... U
herkent het probleem? Bij coiffure
Krea in Vosselare-Nevele kunnen
Martine en Joan via een uniek
diagnosesysteem de oorzaak ach-
terhalen. Beiden zijn namelijk gedi-
plomeerd bio-tricholoog. (Tricho-
logie staat voor de kennis van
hoofdhuid- en haarproblemen). Aan
de hand van een gratis diagnose,
krijgt u persoonlijk en vrijblijvend
advies en eventueel een behande-
ling op basis van natuurlijke pro-

ducten enJof laserbehandeling. Martine en Joan maken zich sterk dat ze
schitterende resultaten bereiken met de natuurlijke producten van Opodial
waarmee ze werken. De behandelingen variëren van baden over serums,
acupressuur, massage, lymfedrainage tot haarsauna en laser. Vraag een unie-
ke ABC verzorging voor een mooi kapsel.

NATUURLIJKE PRODUCTEN VAN OPODIAL PARIS
In de V.S. worden ieder jaar zo'n 40.000 mensen ziek of kampen met huid-
problemen door het gebruik van schoonheidsproducten, shampoos, tandpas-
ta's, enz. Als je dan weet dat huidpleisters meer en meer met succes worden
ingezet als geneesmiddel, dan is dit het beste bewijs dat onze huid, het
grootste orgaan van ons lichaam, scheikundige producten opneemt. Op die
manier begrijp je waarom Martine en Joan zo kieskeurig zijn en resoluut
kiezen voor natuurlijke producten, zoals die van Opodial. Precies omdat ze
geproduceerd zijn met uitstekende grondstoffen en onderworpen zijn aan de
allerstrengste normen, blijken ze ook zo effectief.

GUN JIJ JE HUID
DE VOLMAAKTE ZUIVERHEID?

Martine en Joan: ,,wij ver-
kopen eveneens de produc-
ten van Purity Herbs uit
l.lsland. Deze producten
kunnen wij met een gerust
hart aanbevelen aan kinde-
ren, zieken en mensen met
huidproblemen. De stichter
én ex-voetballer André Raes
verhuisde in 1986 naar
l.Jsland. De pracht en de
zuiverheid van de l.Jslandse
natuur (het zuiverste land
ter wereld!) waren de ideale

voedingsbodem om zijn levenslange passie voor krui-
den in de praktijk om te zetten. Samen met een apo-
theker begon André zijn onderzoek naar een crème
tegen eczeem en psoriasis. Acht jaar later resulteerde
dit in de oprichting van Purity Herbs. Vandaag staat dit
bedrijf voor een nieuwe dimensie in de verzorging van
de huid. Alle crèmes en oliën zijn 100% natuurlijk; ze
zijn bereid met zuiver kristalhelder water en ambachte-
lijk geplukte kruiden (met de schaar).
Wat denk je van haaiolie. Deze olie bevat componen-
ten die uitzonderlijk werkzaam zijn bij huidproblemen,
kanker, hart- en vaatziekten. Ze is geproduceerd van
Groenlandse haaien die per ongeluk in de vissersnetten
verstrikt raken. Bovendien hebben ze een uitgekiende
samenstelling met doeltreffende werking. Naast
gelaatsproducten zijn er vandaag ook haar- (shampoo
en balsem) en babyproducten, badoliën, sport-,
lichaams-,voet- en handverzorgingsproducten. In
2005 komen er nog enkele nieuwe producten bij, zoals
tandpasta en parfum.

COIFFURE KREA
Landegemstraat 7, Vosselare-Nevele
tel. 09-371 89 76


