Wellness & Beauty De Parel in Lokeren (Oudenbos):
persoonlijke behandeling in een landelijke omgeving
n het landelijke Oudenbos, gelegen tussen Lokeren en
Zeveneken, is aan de Nieuwe Stationsstraat 4 sinds afgelopen
zomer Beauty Instituut De Parel gevestigd. Op het gelijkvloers
van dit nieuw pand is een schitterend instituut gerealiseerd met
een professionele behandelruimte met oog op vooral veel privacy. Hartelijkheid, een persoonlijke behandeling en Wase gastvrijheid dragen bij tot een ontspannen sfeer. “Ik hoor steeds meer
en meer dat mensen behoefte hebben om steeds door dezelfde
persoon behandeld te worden en dat vleugje exclusiviteit vinden
ze bij mij,” aldus zaakvoerster Vicky Bessemans. Dat credo
maakte ze meer dan waar met haar parate kennis, de meest
geavanceerde behandeltechnieken en hoogwaardige verzorgingsproducten van o.m. Artdeco en Jojoba Care.

I

Heel
to e g a n ke l i j ke p r i j ze n
Drempelvrees hoef je zeker niet te hebben want de prijzen zijn bijzonder
democratisch gehouden. Een gelaatsverzorging van ongeveer vijf kwartier
kost €50 en dan krijg je een basis- en
dieptereiniging, word je geëpileerd en
krijg je een masker met corrigerende
crèmes plus ene massage. Een rugmas-

sage kost €35, duurt ongeveer een
halfuur en een volledige hotstone
lichaamsmassage van ruim anderhalf
uur kost €75. Nieuw is de kruidenstempelmassage op basis van lavendel en
rozen. Die behaaglijke behandeling van
zowat drie kwartier kost €50. In ons
volgend nummer van Het Vrije
Waasland zal je trouwens nog meer
speciale arrangementen speciaal voor

de feestdagen ontdekken. Er kan, uiteraard, na afspraak, ook in duovorm
gewerkt worden zodat je met je partner
of vriendin samen naar De Parel kan
gaan.Wat die feestdagen betreft, werkt
Vicky nauw samen met Anja Van
Durmen een kleur- en stijlconsulent die
speciaal voor jou de juiste kleur, pasvorm en stof uitzoekt die met je past.

B ro n va n
p u re sc h o o n h e i d .
Voor haar behandelingen werkt Vicky
samen met Jojoba Care, een complete
professionele verzorgingslijn met een
volledig uitgewerkt cabine- en verkoopsgamma voor gelaat en lichaam.
De merknaam is niet zomaar toevallig
Jojoba Care; het is het enige professionele gamma waar de unieke eigenschappen van jojoba-olie volledig tot
hun recht komen: voeden, zonder de
vervelende vettigheid van de klassieke
olieverzorging de actieve stoffen aanvoeren tot in de buurt van de diepere
levende huidlagen
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