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Schoonheidssalon Marĳa Nanninga 
 
Bĳ Schoonheidssalon Marĳa Nanninga kunt u van top 
tot teen genieten van een keur aan schoonheidsbehan-
delingen in een stĳlvolle ambiance van luxe en rust. 
U kunt zich hier laten verwennen middels de nieuwste 
technieken op het gebied van huidverbetering. Met de 
tientallen jaren ervaring in dit prachtige vak, weten wĳ 
bĳ Schoonheidssalon Marĳa Nanninga heel goed welke 
behandelingen, producten en apparatuur werkelĳk iets 
voor uw huid gaan betekenen. In de salon wordt daarom 
uitsluitend gewerkt met producten en professionele ap-
paratuur die wereldwĳd hun effectiviteit in de praktĳk 
ruimschoots hebben bewezen.  
 
Natuurlĳk wordt er naast alle professionele apparatuur 
ook nog met zeer ervaren handen gewerkt. De klassieke 
afvoerende ontspanningsmassage van gezicht, hals, rug 
en decolleté, gecombineerd met een bindweefsel mas-
sage, geeft u een prachtige uitgeruste en stevige huid.  
Ook Cupping massage met cups van Bellabaci maakt 
deel uit van het zeer ruime aanbod aan behandelingen.  
 
Wĳ adviseren u graag welke behandeling het beste bĳ  
uw huidtype past. Nieuw in onze salon is de Skin Analyzer.  
Met deze laatste nieuwe hightech Skin Diagnose appara-
tuur kĳken wĳ in de diepere huidlagen en kunnen wĳ 
precies zien hoe wĳ uw huid op een professionele wĳze 
met producten en behandelingen weer in een prachtige 
gezonde conditie kunnen krĳgen. Vrĳblĳvend maken wĳ 
een behandelingsplan en geven wĳ advies voor het ge-
bruik van de producten voor thuisgebruik. 
 
Gedreven door passie zorgen wĳ ervoor dat u na iedere  
behandeling met een mooie ontspannen, stralende en 
gladde huid naar huis gaat. 
 
 
 
 
Op pagina 10 t/m 16 in deze brochure staat een uitgebreid  
overzicht van de fantastische huidverzorgingsproducten van het 
exclusieve    Private    label  BY MARĲA FOREVER YOUNG.
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NO.1 

Exclusieve huidverbeterende 
schoonheidsbehandeling 

(120 min. €103,-) 
 
- Reiniging, warme kompressen, verfrissende lotion. 
- Wenkbrauwen in model epileren en verven. 
- Naar keuze verwĳderen van overtollige haartjes met 

de pincet of azuleen-hars. 
- Vapozone met aansluitend het verwĳderen van de  

onzuiverheden. 
- Micro-Dermabrasie van gezicht, hals en decolleté. 
- Gold Scrub Sublime, warme kompressen. 
- Klassiek afvoerende ontspanningsmassage van  

gezicht, hals, decolleté en rug, gecombineerd met 
bindweefselmassage. 

- Masker op uw huidtype afgestemd. 
- Radiofrequentie van 10 min. met Nannic apparaat. 
- Dag- of nachtverzorging, als de tĳd het toelaat een 

dag make-up. 
 
 

 

NO.2 

Gepersonaliseerde schoonheids-
behandeling in combinatie met 
de lange versie van de Nannic  
behandeling  
(120 min. €93,-) 
 
- Reiniging, warme kompressen, verfrissende lotion,  
- Wenkbrauwen in model epileren en verven.  
- Naar keuze verwĳderen van overtollige haartjes met 

de pincet of azuleen-hars. 
- Vapozone met aansluitend het verwĳderen van de  

onzuiverheden. 
- Gold Scrub Sublime , warme kompressen. 
- Klassiek afvoerende ontspanningsmassage van  

gezicht, hals, decolleté en rug, gecombineerd met 
bindweefselmassage. 

- Super Collageen Face Lifting Mask. 
- Radiofrequentie 25 min. d.m.v. Nannic apparaat. 
- Dag- of nachtverzorging, als de tĳd het toelaat een 

dag make-up. 
 

Marĳa Nanninga

Behandelingen 
schoonheidssalon
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NO.10 

Bruidsvisagie 

(In de salon: €100,-) 
(Op locatie: €30,- p/u)  
 
Inclusief proef make-up, 2 weken voor de bruiloft bĳ de 
proef make-up wordt naar keuze de wenkbrauwen in 
model geëpileerd en geverfd. Visagie op de bruidsdag 
zelf hier in de salon. 
 

 
 

NO.11 

Professioneel huidadvies 

(60 min. €35,-) 
 
- Ontvangst in onze workshop ruimte met kopje koffie 

of thee. 
- Reiniging van uw huid.  
- Huid analyse met de professionele 'Skin Analyzer'. 
- Wĳ kĳken in de diepere huidlagen en u krĳgt alle  

informatie over uw huidconditie  met een vrĳblĳvend 
advies welke producten u thuis kunt gebruiken om uw 
huid in een perfecte conditie te krĳgen. 

- Via uw email adres kunnen wĳ alle informatie naar u 
toe sturen. 

- Bĳ aankoop van €75,- aan producten krĳgt u dit  
huidadvies gratis. 

 
 

NO.5 

Gepersonaliseerde schoonheids-
behandeling 
(100 min. €73,-) 
 
- Reiniging, warme kompressen, verfrissende lotion. 
- Wenkbrauwen epileren en verven. 
- Naar keuze verwĳderen van overtollige haartjes met 

de pincet of azuleen-hars. 
- Vapozone,met aansluitend het verwĳderen van  

onzuiverheden. 
- Klassiek afvoerende ontspanningsmassage van  

gezicht, hals, decolleté en rug gecombineerd met 
bindweefselmassage. 

- Gold Scrub Sublime, warme kompressen. 
- Op uw huidtype afgestemd masker. 
- Radiofrequentie, 10 min d.m.v. Nannic apparaat of 

Galvanic apparaat. 
- Dag- en nachtverzorging, als de tĳd het toelaat een 

dag make-up. 
 
 

 

NO.6 

Nannic behandeling in 
combinatie met een reinigings-
behandeling  
(90 min. €78,-) 
(Kuur: 5 x 90 min. €340,-)  Uw voordeel €50,- 
 
- Reiniging, warme kompressen, verfrissende lotion. 
- Wenkbrauwen epileren en verven. 
- Naar keuze verwĳderen van overtollige haartjes met 

de pincet of azuleen-hars. 
- Vapozone, met aansluitend het verwĳderen van  

onzuiverheden. 
- Gold Scrub Sublime, warme kompressen. 
- Op uw huidtype afgestemd masker. 
- Radiofrequentie, 25 min. d.m.v. Nannic apparaat. 
- Dag- of nachtverzorging, als de tĳd het toelaat een 

dag make-up.  

NO.7 

Micro-Dermabrasie  
(60 min. €58,-) 
(Kuur: 5 x 60 min. €240,- )  Uw voordeel €50,- 
 
- Reiniging, warme kompressen, verfrissende lotion. 
- Micro-Dermabrasie van gezicht, hals en decolleté. 
- Gold Scrub Sublime, warme kompressen. 
- Op uw huidtype afgestemd masker. 
- Dag- of nachtverzorging. 

 
 
 

NO.8 

Reinigingsbehandeling 
(60 min. €48,-) 
(tot 21 jaar €43,-) 
 
- Reiniging, warme kompressen, verfrissende lotion. 
- Zeezout scrub, van Bio-Maris, warme kompressen. 
- Wenkbrauwen epileren en verven. 
- Vapozone, met aansluitend het verwĳderen van  

onzuiverheden. 
- Een op uw huidtype afgestemd masker. 
- Dag- of nachtverzorging, als de tĳd het toelaat een 

dag make-up. 
 
 
 

NO.9 

Coaguleren met hoogfrequentie 
apparaat  ’Spot remover’ 

(Coagulatie apparaat: €3,- p/min.) 
 
- Ontsmetten van behandelende zone. 
- Met een disposable naaldje het gesprongen adertje 

(Spinnaevi) coaguleren. 
- Met een disposable naaldje het steelwratje 

(fibroompje) coaguleren. 
- Met een disposable naaldje de couperose  

(teleangiëctasieën) coaguleren. 
- Nabehandeling met 'Terakos-gel'. Deze gel dood alle 

bacteriën en trekt de huid direct weer dicht. 

NO.3 

Micro-Dermabrasie in combinatie 
met de lange versie van de  
Nannic behandeling  

(90 min. €83,-) 
 
- Reiniging, warme kompressen, verfrissende lotion. 
- Micro-Dermabrasie van gezicht, hals en decolleté. 
- Gold Scrub Sublime, warme kompressen. 
- Super Collageen Face Lifting Mask. 
- Radiofrequentie 25 min. d.m.v. Nannic apparaat. 
- Dag- en nachtverzorging, als de tĳd het toelaat een 

dag make-up. 
 
 

 

NO.4 

Micro-Dermabrasie in combinatie 
met een Reinigingsbehandeling 

(90 min. €78,-) 
(Kuur: 5 x 90 min. €340,-)  Uw voordeel €50,- 
 
- Reiniging, warme kompressen, verfrissende lotion. 
- Wenkbrauwen in model epileren en verven. 
- Naar keuze verwĳderen van overtollige haartjes met 

de pincet of azuleen-hars. 
- Vapozone met aansluitend het verwĳderen van  

onzuiverheden. 
- Micro-dermabrasie, van gezicht, hals en decolleté. 
- Gold Scrub Sublime, warme kompressen. 
- Op uw huid afgestemd masker. 
- Dag- of nachtverzorging, als de tĳd het toelaat een 

dag make-up. 
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NO.17 

Wenkbrauwen epileren / wimpers 
verven 
 
- Wenkbrauwen epileren  (20 min. €12,50) 
- Wenkbrauwen epileren plus verven (30 min. €18,-) 
- Wimpers verven (20 min. €12,50) 
- Wenkbrauwen epileren plus verven en wimpers 

verven (45 min. €43,-) 
 
 
 

NO.18 

Ontharen van gezicht d.m.v.  
Azulen hars 
 
- Harsen van boven- en onderlip inclusief voor- en  

nabehandeling (20 min. €14,50) 
- Harsen van bovenlip, onderlip en kin inclusief voor- en 

nabehandeling (30 min. €19,50) 

NO.19 

Waxen van lichaam d.m.v.  
speciale lichaams-Wax 

Alle Wax behandelingen zĳn inclusief voor- en  
nabehandeling. 
 
- Waxen van oksels (20 min. €18,-) 
- Waxen van bikinilĳn (20 min. €18,-) 
- Waxen van onderbenen (45 min. €30,-) 
- Waxen van bovenbenen plus onderbenen  

(60 min €55,-) 
- Waxen van onderarmen (25 min. €25,-) 
- Waxen van gehele rug (60 min. €55,-)

NO.13 

Dermalux-LED behandeling 

(30 min. €32,-) 
(30 min. €23,-)  In combinatie met een schoonheidsbehandeling. 
(Kuur: 6 x 30 min. €150,-) 
(Kuur: 10 x 30 min. €195,-) 
(Kuur: 15 x 30 min. €275,-) 
 
- Dermalux-LED apparaat. 
- Reiniging, warme compressen, verfrissende lotion. 
- Huidanalyse om te bepalen welk programma we gaan 

kiezen uit de 12 programma’s.  
- Het aanbrengen van een op uw huidtype aangepast 

serum of masker. 
- Voor Acne, de Drying lotion van Alexandre Fabelle. 
- Voor Rosacea het Rosacea mask of de lotion tegen 

Rosacea van Alexandra Fabelle. 
- Voor huidverjonging 'BY MARĲA FOREVER YOUNG' 

het Serum BTX 5 Intensive, of het Super Collageen  
Face Lifting Mask. 

 
 
 

NO.14 

Manicure met CND Vinylux 
(normale nagellak) 

(60 min. €25,-) 
 
- In model veilen van de natuurlĳke nagels. 
- Nagelriemen terug duwen d.m.v. Cuticule remover 

van CND. 
- Inmasseren van de nagelriemen met de amandel 

solar olie van CND. 
- Uitgebreide handmassage met amandel handcrème 

van CND. 
- Het nagelbed ontvetten met scrub-fresh van CND. 
- Tweemaal een kleurlaag van de CND Vinylux  

(normale nagellak). 
- CND Vinylux topcoat. 
 
Deze behandeling kunt u alleen boeken bĳ Alyssa. 

NO.15 

Luxe manicure met CND Shellac 
(60 min. €33,-) 
 
- Eventueel verwĳderen van de oude Shellac d.m.v.  

folie’s met remover van CND (meerprĳs: €5,-). 
- In model veilen van de natuurlĳke nagel. 
- Nagelriemen terug duwen d.m.v. Cuticule remover 

van CND. 
- Het nagelbed ontvetten met scrub-fresh van CND. 
- Base-coat Shellac van CND, uitharden onder de lamp. 
- Tweemaal een kleurlaag van de Shellac van CND,  

uitharden onder de lamp. 
- Top-coat Shellac van CND, uitharden onder de lamp. 
- Verwĳderen van plaklaag d.m.v. alcohol. 
- Inmasseren van de nagelriemen met de 'Amandel 

Solar Oil' van CND. 
- Handmassage met de 'Amandel handcrème' van 

CND. 
 
Deze behandeling kunt u alleen boeken bĳ Alyssa. 

 
 
 

NO.16 

Bindweefselmassage 
(45 min. €35,- )  
(Kuur: 5 x 45 min. €125,-)  Uw voordeel €50,- 
 
- Reiniging, warme kompressen, verfrissende lotion. 
- Bindweefsel massage van gezicht en hals, manueel, 

gecombineerd met cupping-massage. 
- Dag- of nachtverzorging. 

 

NO.12 

Gespecialiseerde Acne- 
behandeling met producten van 
Alexandre Fabelle 

(100 min. €70,-) 
(Kuur: 5 x 100 min. €300,-)  Uw voordeel €50,- 
 
- Reiniging met de Hydra-Mousse, warme kompressen, 

lotion met de Oily-skin lotion, beide van Alexandre  
Fabelle. 

- Wenkbrauwen epileren en verven. 
- Naar keuze verwĳderen van overtollige haartjes met 

de pincet of azuleen-hars. 
- Vapozone, met aansluitend het verwĳderen van  

papels, puspels,  talgcystes, Milia’s en mee-eters. 
- Plaatselĳk een lichte Micro-Dermabrasie. 
- Op uw huid aangepaste Scrub, warme kompressen. 
- Black mask van Alexandre Fabelle. 
- Aanbrengen van de Tea Tree cream van Alexandre  

Fabelle. 
- Aanbrengen van de Azulene Clear Balance Powder 

van Dr Eckstein. 
- Bĳ de eerst gespecialiseerde Acne-behandeling, 

krĳgt u een setje met 4 proefjes met producten van  
Alexandre Fabelle en Dr Eckstein. Om een goede  
verzorging tegen de acne thuis voort te zetten.  

 
U kunt deze gespecialiseerde Acne-behandeling via uw 
zorgverzekeraar vergoed krĳgen. 
 
Combineert u deze Acne-behandeling met een 10 
weekse Dermalux-LED behandeling,  dan krĳgt u twee 
keer in de week een 20 min. behandeling (stand Acne), 
inclusief het reinigen met de Hydra-Mousse en Oily-skin 
lotion. 
(Kuur: 10 x 30 min. €195,-) 
 
Ook deze kuur kunt u via uw zorgverzekeraar vergoed 
krĳgen. 
 
Deze behandeling kunt u alleen boeken bĳ Alyssa. 
 
 
Gediplomeerd Acne-specialiste 
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NO.21 

Workshop huidverzorging & 
dag mak-up 

(180 min. €55,-) 
 
Iedere eerste of tweede zaterdag van de maand. 
Maximaal 4 personen per workshop. 
 
- Ontvangst in de workshop ruimte met koffie, thee en 

lekkers. 
- Reiniging van uw huid die u zelf uitvoert. 
- Huidanalyse met profes    sionele 'Skin Anylazer'. 
- Het aanbrengen van de 'Gold-Scrub Sublime', hoe u 

deze zelf toe kunt passen. 
- Het aanbrengen van het 'Super Collageen  

Face Lifting Nightmask'. 
- Cupping massage met de 'Bellabaci Soft Cups'. 
- Warme compressen. 
- Aanbrengen van de dagverzorging op uw huidtype 

aangepast. 
- Aanbrengen van de BB crème met eventueel een 

mooie Blush.  
- Aanbrengen en advies van een mooie oog make-up. 
- Aanbrengen van een lipstick. 
 
Bĳ aankoop van €75,- aan producten betaald u voor 
deze workshop €30,-  (Uw voordeel €25,-) 
 

NO.20 

Diamanten 
Beauty-verwenarrangement  

(2 personen: 09.00 - 17.30 uur €250,- p.p.) 
(3 personen: 09.00 - 17.30 uur €240,- p.p.)  
 
- Ontvangst in onze luxe ontvangstruimte met koffie, 

thee en lekkers.  
- Uitgebreide huidanalyse met onze professionele 

'Skin Analyzer'. 
- Gepersonaliseerde schoonheidsbehandeling.  
- Micro-Dermabrasie behandeling op uw huid type 

aangepast.  
- Lange versie van de Nannic behandeling.  
- Bindweefsel massage plus cupping massage.  
- Dermalux tri wave LED behandeling.  
- Manicure met nagels lakken. 
- Cosmetische voetverzorging met nagels lakken. 
- Body scrub met aansluitend stoomcabine. 
- Body pakking. 
- 60 min. ontspannende lichaamsmassage 
- Zeer uitgebreide luxe lunch. 
- Vers gekookte soep. 
- Glaasjes bubbels, witte of rode wĳn. 
- Smoothie. 
- Vers fruit. 
- Bonbons. 
 



Exclusief Private label 
 
Marĳa Nanninga, oprichtster en eigenaresse van Schoon- 
heidssalon Marĳa Nanninga in Zoetermeer, maakte in 
2003 via haar toenmalige werk bĳ een gerenommeerde 
kliniek in Den Haag voor het eerst kennis met de fantas-
tische producten van ene Paloma Cohen. 
Paloma is Bio-Chemicus en runt in Parĳs een eigen cos-
metica laboratorium. Hier ontwikkelt zĳ al deccenia lang 
serums, crèmes en maskers voor het hoogste segment 
in de cosmetica. Vele grote wereldmerken behoren tot 
haar clientèle. 
 
Toen Marĳa in de Haagse kliniek deze producten voor 
haar cliënten gebruikte, raakte zĳ enorm onder de in-
druk van de kwaliteit en werking. Marĳa zag onder haar 
handen de huid zichtbaar verbeteren.  
In September 2019 ging dan ook een lang gekoeste   rde 
wens van Marĳa in vervulling; de ontwikkeling van een 
exclusief private label voor haar eigen schoonheids-
salon.  In nauwe samenwerking met het laboratorium 
van Paloma Cohen werden de eerste twee producten 
ontwikkeld en op de markt gebracht onder de naam  
BY MARĲA FOREVER YOUNG. 
 
Vanwege het enorme succes is het private label inmid-
dels uitgebreid naar 7 topklasse producten waar Marĳa 
enorm trots op is. 
 
Alle producten zĳn verkrĳgbaar in de salon en tevens 
on-line te bestellen via de webshop: www.bymarĳa.nl 

11



1312

 SERUM BTX 5 
intensive  
(30 ml. €42,50)

 HYALURON 
repair crème I day+night  I extra strong  

(30 ml. €42,50) 
(50 ml. €49,50)

 GOLD SERUM SUBLIME 
extra firming 

(30 ml.  € 62,50)

 COLLAGEEN CARE 
cleansing foam I 40+ huid 
(150 ml. €16,50)

WERKING: 
Deze heerlĳk zachte kant en klare milde zeepvrĳe  
reiniger is geschikt voor het reinigen van gezicht hals en 
decolleté. Het verwĳdert tot diep in de poriën vuil,  
make-up en overtollig talg. 
 
AANBEVELING: 

Speciaal ontwikkeld voor de 40+ huid maar is natuurlĳk 
ook voor een jongere huid-type’s geschikt. 
 
TOEPASSING: 

Kan zowel ‘s morgens als ‘s avonds worden toegepast. 
Door het speciale pompsysteem werkt dit product  
heerlĳk en is zuinig in gebruik. Afhankelĳk van uw  
behoefte masseert u met roterende bewegingen één 
tot twee pompjes over uw gezicht hals en decolleté. 
Met een warm compresdoekje of warme wattenpads 
verwĳdert u de cleansing foam. 
 
Voor een overzicht van de ingrediëntendeclaraties zie pagina 16.

WERKING: 
Een prettig, verstevigend liftend serum, dat direct zorgt 
voor een stralende, frisse teint. Rekent af met vermoeide 
trekken, vervaagt rimpeltjes en pept de huid direct op. 
Deze vernieuwde versie is zeer geschikt voor pigment 
problemen, omdat er 40% vitamine C in is verwerkt. 
 
AANBEVELING: 
Voor een doffe teint, minder stevige huid, mimische  
rimpels en pigmentproblemen. 
 
TOEPASSING: 
's Ochtends en 's avonds dun aanbrengen over gezicht 
en hals. SERUM BTX 5 mag ook rondom de ogen en 
werkt daar beter dan welke oogcrème ook. 
Hierna brengt u de HYALURON aan.

WERKING: 
Deze crème zorgt voor sublieme anti-age hydratatie, 
helpt daadwerkelĳk bĳ huidverbetering en het  
terugdraaien of stilzetten van de tĳd. De crème geeft uw 
huid dag en nacht een werkelĳke schoonheidskuur.  
Voelt niet vet aan.  
 
AANBEVELING: 
Voor een vochtarme huid, minder stevige huid en bĳ  
irritaties. 
 
TOEPASSING: 
's Ochtends en 's avonds dun aanbrengen over gezicht 
en hals, lichtjes inmasseren. Kan ook rondom de ogen 
worden gebruikt.

WERKING:   
Dit unieke serum is speciaal ontwikkeld voor de  
versteviging van de rĳpere huid. Het geeft uw huid  
direct een prachtige golden glow. Het serum bevat 23 
karaat goud en zorgt ervoor dat de elasticiteit in de  
diepere huidlagen van de opperhuid zĳn  
regenererende werk kan doen. Tegelĳkertĳd zal de  
unieke werkstof 'sea plasma' wat in hoge concentraat 
ook in dit prachtige serum is verwerkt, het celmembraan 
stimuleren tot aanmaak van nieuw huidcellen.  
 
AANBEVELING: 
Voor een minder elastische huid. Een vale vermoeide 
huid die een extra oppepper kan gebruiken. 
 
TOEPASSING: 
Kan zowel 's ochtend als 's avonds  worden aangebracht. 
In combinatie met STEM CELLS BOOSTER wordt de 
werking van de STEM CELLS BOOSTER ook nog eens 
extra versterkt. U brengt dan als eerste laagje de GOLD 
SERUM SUBLIME aan. Wanneer u het GOLD SERUM 
SUBLIME tĳdens de dag gebruikt geeft het de gehele 
dag een prachtige glow. Natuurlĳk kunt u dit unieke 
serum ook als eerste laagje gebruiken onder de  
HYALURON crème.
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 SUPER COLLAGEEN 
 face lifting mask 
(30 ml. €42,50) 
(50 ml. €49,50)

 GOLD SCRUB SUBLIME 
effect micro-dermabrasie 
(50 ml. €48,50)

 STEM CELLS BOOSTER 
lift crème I day+night 
(30 ml.  € 52,50) 
(50 ml.  € 59,50)

15

PERSOONLĲK ADVIES

WERKING: 
Deze fantastische verstevigende dag en nachtcrème 
werkt fenomenaal. De textuur van deze crème is heerlĳk 
rĳk, direct na het aanbrengen voelt u dat deze crème uw 
huid lift en verstevigd. De bĳzondere textuur zorgt voor 
een prachtige natuurlĳke glow. Na twee weken gebruik 
geeft deze crème daadwerkelĳke huidverbetering. 
 
AANBEVELING: 
Voor een vermoede rĳpere huid die extra versteviging 
nodig heeft. 
 
TOEPASSING: 

Kan zowel ‘s ochtend als ‘s avonds worden aangebracht. 
De STEM CELLS BOOSTER geeft een vermoeiende  
rĳpere huid zĳn stevigheid weer terug. De crème mag 
ook worden gebruikt rondom de verslapte huid van de 
ogen en geeft daar ook direct zĳn stevigheid weer terug.

WERKING: 
Deze prachtige scrub geeft nagenoeg hetzelfde effect 
als een micro-dermabrasie behandeling. Zeer geschikt 
voor een vale vermoeide huid met grove poriën.  
Werkt ook erg goed op een huid met pigment  
problemen. Deze scrub bevat 23 karaat goud en maakt 
de huid direct prachtig  schoon en glad. De poriën  
worden na een scrub behandeling gelĳk zichtbaar  
kleiner.  
 
AANBEVELING: 
Voor een huid met pigment problemen. Voor een huid 
met grove poriën. Voor een vermoeide vale huid.  
 
TOEPASSING: 

Kan zowel 's ochtends als  's avonds worden toegepast. 
Afhankelĳk van het huidtype kan de scrub 1 tot 3 keer 
per week worden uitgevoerd.  Een klein schepje GOLD 
SCRUB SUBLIME met spateltje uit de pot nemen en in 
de handpalm vermengen met lauw warm water.  
Er ontstaat een mooie zachte emulsie. Met roterende 
bewegingen over de gehele huid de scrub verdelen, de 
T-zone mag wat pittiger worden behandeld, zeker daar 
waar de poriën wat grover zĳn. Met warm water met 
compresdoekje verwĳderen.

WERKING: 
Dit geweldige rustgevende en verstevigende  
nachtmasker werkt ongelooflĳk goed. Wanneer uw huid  
gestrest, rood en gevoelig is werkt dit masker tĳdens de 
nacht heerlĳk rustgevend. Door het hoge percentage 
collageen (30%) geeft dit masker, bĳ wĳze van spreken, 
het effect van een face-lift. 
 
AANBEVELING: 
Voor een huid die uit zĳn balans is door bĳv. stress, maar 
ook zeer geschikt voor een atrofische huid, die verslapt 
en vermoeid is. (b.v. na een ziekbed). 
 
TOEPASSING: 

Dit geweldige masker kunt u een hele nacht laten  
intrekken. Het hoge percentage aan collageen werkt  
tĳdens de nacht optimaal. Uw huid zal er ‘s ochtends  
uitgerust en glad uit zien. Ook kunt u ervoor kiezen om 
het masker aan te brengen tĳdens de dag. Het advies is 
dan wel om het masker minimaal 1 uur te laten intrekken, 
zodat de duurzame werkstoffen goed hun werk kunnen 
doen. Afhankelĳk van de conditie van de huid is het  
advies om dit masker 1 tot 3 keer per week toe te  
passen.

Schoonheidssalon Marĳa Nanninga adviseert u graag 
welke producten het beste bĳ uw huidtype passen.  
Nieuw in de salon hiervoor is de 'Skin Analyzer'. 
 
Met deze laatste nieuwe hightech 'Skin Diagnose'  
apparatuur kan er in de diepere huidlagen gekeken 
worden.  Aan de hand van een analyse kan men op  
professionele wĳze bepalen welke combinatie van  
producten en behandelingen uw huid in een prachtige 
gezonde conditie kunnen brengen.  
 
U kunt altĳd vrĳblĳvend een afspraak maken voor een 
behandelingsplan. 
  
Indien u interesse heeft in de één van de producten 
wordt er graag een proefsetje voor u samengesteld.* 
 
Alle producten zĳn verkrĳgbaar in de salon en tevens 
on-line te bestellen via de webshop: www.bymarĳa.nl 

* Proefsetjes kunnen niet via de webshop besteld worden.



BM
FY

-O
KT

20
22

-V
09

COLLAGEEN CARE 
Aqua (Water), Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Glucose 
Carboxylate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, PEG-40  
Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Butylene Glycol,  
Carbomer, Polysorbate 20, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl  
Tetrapeptide-7, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,  
Tetrasodium Glutamate Diacetate.     
 
SERUM BTX 5 
Natural thymo-pep tide immuno-normalizing with the rejuvenating  
effect, complex including the vitamin C, pectin, and silanol,  
pentapeptide-3 (powerful anti-wrinkle action), chrono-energizing multi 
mineral complex (magnesium, copper, zinc), proline vegetable  
bio-vector, amino-peptide vegetable complex, tensor complex of  
marine and vegetable origin, marine oligosaccharide, highly  
concentrated algae extract (Laminaria Digitata), wheat proteins extract, 
vitamins A and E, argireline concentrate, moisturizing agents,  
nourishing components. 
 
HYALURON 
Hyaluronic acid 100% concentrated, phyto-proteines, aqua (water),  
paraffinum liquidum, cyclopentasiloxane, cetearyl ethylhexanoate,  
glycerin, glyceryl acrylate, acrylic acid copolymer, propylene glicol,  
hydrogenated polyisobutene, sophora japonica flower extract,  
steareth-2, stearic acid cetyl, steareth-21, lycinepca, saccharide  
isomerate, butyrospermum parkii butter, shea butter, octyl  
methoxyxinnamate, lanolin alcohol, panthenol, dimethicone, allantoin, 
imidazolidinyl urea, sodium hyaluronate, lactic acid, tocopheryl acetate, 
butyl methoxydibenzoylmethane, methyl paraben, propylparaben, 
propyleene glycol, bht, bha, methylchloroisothiazolinone  
methylisothiazolinone, disodium edta, phenoxyetanol, ethylparaben,  
butylparaben, citric acid. 
 
GOLD SERUM SUBLIME 
Aqua (Water), Butylene Glycol, Glycerin, PPG-26-Buteth-26, Laminaria 
Digitata (Algae) Extract, Enteromorpha Compressa (Ulva) Extract,  
Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil, Carbomer, Caesalpinia Spinosa (Tara) Gum, Polysorbate 20,  
Parfum (Fragrance), Benzoic Acid, Potassium Sorbate, Sodium  
Hydroxide, Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, Biosaccharide Gum-1, 
Mica, Glyceryl Caprylate, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxide), Silica,  Sodium Benzoate,  
CI 77480 (Gold), Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene, Palmitoyl  
Pentapeptide-4,  Benzyl Salicylate, Tin Oxide, CI 77820 (Silver),  
CI 77400 (Copper). 
 
 

STEM CELLS BOOSTER 
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii  
Butter, Glycerin, Panthenol, Octyldodecanol, Glyceryl Stearate, Cetearyl 
Alcohol, Sodium Ascorbyl Phosphate, Sodium Hyaluronate, Sodium 
Citrate, Cetyl Alcohol, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, 
Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Rosa Rugosa Hydrosoluble Extract, Citric Acid, 
Parfum, Hydrolyzed Wheat Protein, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol,  
Polyglyceryl-10 Laurate, Levulinic Acid, Cocamidopropyl  
PG-Dimonium Chloride Phosphate, Sodium Hydroxide. 
 
GOLD SCRUB SUBLIME 
Aqua (Water), Alumina, Glycerin, Chondrus Crispus (Carrageenan)  
Extract, Laminaria Digitata (Algae) Extract, Glucose, Vitis Vinifera (Red 
Wine) Leaf Extract, Phenoxyethanol, Wine Extract (Champagne),  
Conchiolin Powder, Carbomer, Parfum (Fragrance), Synthetic 
Fluorphlogopite,Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Benzyl  
Alcohol, Dehydroacetic Acid, Sodium Salicylate, Chlorphenesin,  
Benzoic Acid, CI 77480 (Gold), CI 77820 (Silver), CI 77400 (Copper), 
Cinnamal, Benzyl Benzoate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citral. 
 
SUPER COLLAGEEN 
Aqua (Water), Hydrolyzed Collagen (30% dry matter), Sodium  
Hyaluronate, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Caprylyl, Glycol,  
Glycerin, Butylene Glycol, Carbomer, Polysorbate 20, Palmitoyl  
Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide -7.

 INGREDIËNTENDECLARATIES 
Alle producten   van het private label worden uitsluitend gemaakt van de allerbeste grondstoffen en zĳn hypo-allergeen.

Voor de totstandkoming van onze producten wordt niet op dieren gestest.
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Schoonheidssalon 
Marĳa Nanninga 
 
Ierlandlaan 50 
2713 HM Zoetermeer 
The Netherlands 
+31 (0)6 52 616 631 
 
E-mail 

salon@bymarĳa.nl 
Website salon 
schoonheidssalonmarĳananninga.nl 
 
 
 
 
 

ByMarĳaForeverYoung 
 
E-mail 
webshop@bymarĳa.nl 
Webshop 
bymarĳa.nl 
 
 
 
 
BY MARĲA FOREVER YOUNG is een gedeponeerd  
handelsmerk. 
Vermelde prĳzen zĳn inclusief Btw en gelden tot  
1 januari 2023. 
Tussentĳdse prĳswĳzigingen voorbehouden.


