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HUIZEN Schoonheidsinstituut 
100% Beauty bestaat tien jaar en 
viert dat op zaterdag 25 januari 
met een feestelijke open dag.

Als je de schoonheidssalon bin-
nenkomt, ervaar je direct een 
warme sfeer en ruik je een heer-
lijke rustgevende geur. Schoon-
heidsspecialiste Cindia van der 
Kroft heeft al ruim dertig jaar er-
varing en vertelt dat ze altijd op 
een persoonlijke en holistische 
manier werkt. “Ik begin met een 
intakegesprek, want het gaat niet 
alleen om de behandeling die bij 
je past, maar ook hoe je in het le-
ven staat, welke voeding je tot je 
neemt en hoe je met stress omgaat. 
Met mijn holistische aanpak leg ik 
uit dat schoonheid van binnenuit 
komt en dat je die van buiten uit-
straalt. Naast de huidbehandeling 
is het daarom ook belangrijk om 
de juiste voedingssupplementen 
met vitaminen en mineralen en 
huidproducten te gebruiken om je 
huid te verbeteren.”

Huidveroudering
“Het verlies van hyaluronzuur, 
collageen, elastine en bindweef-
sel zijn de belangrijkste oorza-
ken van huidveroudering. Met 
SkinBoosting geef ik kleine prik-
jes in de huid met natuurlijke 
hyaluronzuur en lichaamseigen 
werkstoffen die de huid aan het 
werk zet om het verouderingspro-

ces te vertragen. Het resultaat is 
een soepele en stevige huid met 
minder rimpels.” Een andere be-
handeling is de Elastine Infusion 
Therapie. “Elastine is één van de 
belangrijkste bouwstoffen in de 
huid. Samen met collageen en 
vocht zorgt elastine voor een jon-
ge en gezonde huid. Naarmate je 
ouder wordt, verliest de huid deze 
bouwstoffen en kan je huid rim-

pelig, dun en slap worden. Deze 
ontspannende massage noem ik 
dan ook de ‘mooi-maakbehande-
ling’. Bij nieuwe klanten begin ik 
vaak met deze behandeling omdat 
het meteen resultaat geeft.”
Ook kun je kiezen voor een 
natuurlijke facelift massage. 
“Deze intensieve massage be-
vordert de doorbloeding en ver-
stevigt de huid en laat direct 

een jonge en frisse huid zien.” 
Als je pigmentvlekken hebt, kun 
je kiezen voor de Skin Resurfacing 
peeling. “De peeling activeert je 
huid van binnenuit om zich te ver-
nieuwen en verwijdert de boven-
ste dode huidcellen zoals pigment-
vlekken. De huid wordt zichtbaar 
egaler.” Dit is nog maar een kleine 
greep uit het behandelingen assor-
timent van 100% Beauty.

Gratis scannen
Bij Schoonheidsinstituut 100% 
Beauty aan de Beemsterboers-
traat 6b in Huizen is het feest op 
zaterdag 25 januari. Van 12.00 
tot 17.00 staat de deur open en 
is iedereen welkom want een 
mooie en stralende huid is voor 
elke leeftijd. “Je kunt je huid en 
collageen gratis laten scannen. 
Zo weet je direct hoe jouw huid 
op een natuurlijke wijze jong kan 

blijven. Vanaf 12.30 uur hebben 
we elk uur een demonstratie. We 
beginnen met een demonstratie 
hoe je fijne ooglijntjes op een na-
tuurlijke manier kunt behande-
len, daarna over het verminde-
ren van rimpels bij je bovenlip, 
een uur later een demonstratie 
over fronsrimpels en we sluiten 
het af met een nieuwe techniek 
voor meer lipvolume. Daarnaast 
heb ik ook een jubileum aanbie-
ding van 39 euro in plaats van 99 
euro waarbij een klant met drie 
natuurlijke anti-aging technie-
ken kan kennismaken. Ook leg 
ik uit wat ik doe en hoe ik op 
een natuurlijke manier te werk 
ga want samen gaan we voor het 
beste resultaat op de lange ter-
mijn.”

Mooie stralende huid voor elke leeftijd

 ¢ Schoonheidsspecialiste Cindia van der Kroft in haar mooie schoonheidsinstituut 100% Beauty.

Tijdens de open dag kun 

je je huid en collageen 

gratis laten scannen
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HUIZEN De verkoop van fase twee 
van het nieuwe wijkje LUX Hui-
zen op het voormalige Lucent-
terrein bij de Baanbergenweg 
en de Warendebergstraat start 
donderdag 30 januari. Geïnteres-
seerden kunnen dan tussen 19.00 
en 20.30 uur terecht in De Kracht-
centrale aan de Havenstraat 76. 

Met de start verkoop van deze fase – 
bestaande uit 36 woningen – krijgt 
het nieuwe wijkje LUX Huizen nog 
meer vorm. Naast 22 rijwoningen 
zijn in deze fase ook 14 twee-onder-
een-kapwoningen opgenomen.

Duurzaam en energieneutraal
“Wonen op het voormalige Lucent-
terrein betekent nieuw, ruim en 
comfortabel wonen, op steenworp 
afstand van het centrum van Hui-
zen én de haven”, aldus Zeger van 
Twillert, ontwikkelingsmanager 
bij Slokker Vastgoed. “Deze 36 
woningen zijn ook nog eens zeer 
duurzaam en energieneutraal met 
een EPC van 0,0, wat betekent dat 
de bewoners lagere energielasten 
hebben.”

Kleinschaligheid
Het is architect Mulleners + 
Mulleners gelukt een buurtje 

te ontwerpen met respect voor 
de kleinschaligheid van de aan-
grenzende dorpse omgeving. Er 
is keuze uit woningen in ver-
schillende types: halfvrijstaand 
of in een korte rij, helderwit 
of warmrood, met dwarskap of 
langskap. De rijwoningen zijn te 

koop vanaf € 360.000 v.o.n. en 
de twee-onder-eenkapwoningen 
vanaf € 585.000 v.o.n. “Ik ben 
enthousiast en kijk uit naar de 
start verkoop volgende week.”

Happening
Deze start is donderdag 30 janu-
ari tijdens een speciale avond in 
De Krachtcentrale. “Het wordt 
een hele happening. De make-
laars van Voorma & Walch make-
laars in het Gooi beantwoorden 
graag alle vragen met behoeve 
tot het koopproces. De architect 
is aanwezig om zijn plan toe te 
lichten. Clairz Interior Design 
geeft graag interieur- en styling-

tips. En voor hypotheekvragen 
zijn de adviseurs van Hyppe en 
de Rabobank aanwezig.”
Het is vanaf dat moment moge-

lijk als eerste in te schrijven voor 
de meest favoriete woning, de 
verkoopdocumentatie in te zien 
en deze mee te nemen.

 �Meer informatie is ook terug 
te vinden op de website: www.
luxhuizen.nl. 

Deze fase bestaat uit 22 

rijwoningen en 14 twee-

onder-een-kapwoningen 

 ¢ Een artist impression van project.LUX Huizen. Foto:  Slokker

Schoonheidsinstituut 100% Beauty viert 10-jarig bestaan met open dag

 Start verkoop fase 2 LUX Huizen in De Krachtcentrale


