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Une belle gestuelle. 

Un pur moment de bonheur porté 

par une émotion aromatique, 

Un Peeling 100% naturel, des résultats 

immédiatement visibles et perceptibles.  

Un soin qui ne nécessite 

aucun matériel particulier. 

Un soin réconforté et soutenu 

par une belle et performante ligne de vente. 

 

M.P. Magonet 

 

Een mooi gebaar. 

Een puur moment dat geluk bracht 

door een heerlijke geur, 

Een 100% natuurlijke peeling 

met direct zichtbaar en voelbaar resultaat. 

Een verzorging die u nodig heeft 

zonder bijzondere apparatuur. 

Een behandeling die versterkt 

wat door de goede thuisverzorging is ontstaan. 

 

M.P. Magonet 
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Professionele  

    verzorging van de 

       huid 
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Société Provençale d’Aromathérapie  
 

Société Provençale d’Aromathérapie (S.P.A.) is een compleet 

programma gezicht- en lichaamverzorging met 100% natuur-

lijke producten die de allerhoogste bio-kwaliteit ingrediënten 

bevatten. Alle producten bevatten een hoog gehalte pure 

en zuivere combinaties van etherische oliën, plantenoliën en 

plantextracten. 

Behandelen en behandeld worden met S.P.A. (Société  

Provençale d’Aromathérapie) is een ervaring. Want alles om-

vat een compleet individuele benadering van elke klant met 

haar of zijn, eigen huidconditie.  

Niet alleen de behandeling is totaal individueel, maar ook 

de thuisverzorgingsproducten worden persoonlijk samenge-

steld. Altijd compleet op maat, afgestemd op huidconditie, 

wensen en seizoenen. 

Er zijn heerlijke wellness-behandelingen mogelijk met S.P.A. 

Maar ook verzorgende behandelingen van gezicht en  

lichaam. Juist door de driedimensionale aanpak is het moge-

lijk om problemen van de huid effectief te behandelen. De 

derde dimensie is het behandelen van de oorzaak van het 

probleem. Dit eist van de specialist een grote kennis van het 

menselijk lichaam en de ingrediënten van de producten. Ui-

teraard is hij of zij hiervoor opgeleid en blijft hier trainingen in 

volgen. 



6 

 

 
Exclusieve S.P.A.-aromatherapie  
verzorging 
 

Granen, fruit  

     & etherische oliën  
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Professionele verzorging 

 

Omdat 100% etherische oliën dòòr alle huidlagen dringen, zijn ver-

schillende huidproblemen effectief te behandelen. Denk aan: 

- Acne 

- Comedonen 

- Couperose en roodheid 

- Anti-rimpel 

- Verstevigen en verstrakken van de huid 

- Herstellen 

- Pigmentbehandeling 

- Anti haargroei 

- Tegen gerstekorrels 

 

Fruit op de huid  

Een intens verzorgend masker met gevriesdroogd fruit 

(vergelijkbaar met 2 kilo vers fruit) geeft uw huid alle vitaminen en 

mineralen die zij nodig heeft. 

Om de huid op dit masker voor te bereiden krijgt u een peeling 

met 100% natuurlijke granen en plantextracten.  

Informeer ook naar de dieptepeeling Aromabrasie. Met behulp 

van etherische oliën is het mogelijk om microdermabrasie op de 

huid toe te passen. Met dit verschil; er wordt geen apparaat ge-

bruikt, maar pure oliën. Deze worden per druppel nauwkeurig ge-

doseerd aangepast aan uw huidconditie en het effect dat u wilt 

bereiken. 

Resultaat? Een mooie gladde huid die een frisse uitstraling heeft en 

zacht aanvoelt.  

Aromabrasie is geschikt om de huid te verjongen, tegen pigment-

vlekjes, littekentjes, enz. na acné. 
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Massage 

 

Zacht & Heilzaam 
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Luister naar de handen  
die u masseren 

 

 

 

De verschillende Synergie Massages van S.P.A.-aromatherapie 

hebben diverse toepassingen.  

Bijvoorbeeld:  

- Ontspannend 

- Stimulerend 

- Het verbeteren van de bloedsomloop 

- Maar ook bij reumatische klachten, artrose, rugklachten, nek-

klachten, en voor of na het sporten. 

 

 

Voorafgaand aan een massage kunt u een scrub krijgen met Sel 

de Massage. Puur zeezout uit het natuurgebied Camarque in het 

zuiden van Frankrijk. Dit zout is verrijkt met plantenolie en etheri-

sche oliën voor diepe ontspanning en een betere bloedsomloop. 

 

Uw masseur of specialist kan Synergie Massage aanvullen met een 

biologische plantenolie of een Voile de Massage. Dit laatste is een 

zacht geurende massagemilk.  
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Verzorging van het decolleté, 

de borsten, de voeten,  

de handen en de benen 
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Decolleté- en borstverzorging 

In het instituut een behandelingen en verzorging voor thuis. Resul-

taat? Een mooi decolleté! 

 

Verzorging van handen, voeten en benen 

Behandelingen voor cosmetische voetverzorging en voor professi-

onele pedicures. Verzorging voor thuis met o.a. badzout, voeten-

crème, scrubzout, talkpoeder en desinfecterende lotion.  

Alle producten bevatten etherische oliën tegen transpiratie, voor 

het verbeteren van de bloedsomloop, tegen voetschimmel en te-

gen het uitdrogen van de huid. 

Er zijn specifieke verzorgingsproducten tegen kloven, wratjes, ge-

scheurde nagels en transpiratie. 

De benen worden verzorgd met een luchtige gel of een sterkere 

olie om het zware, vermoeide gevoel tegen te gaan. Een ideaal 

product als u aanleg heeft voor spatadertjes en/of een staand be-

roep hebt.  
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verzorging bij 

 ontharen 

 
verzorging van de  

     haren 



13 

 

Ontharen met 100% natuurlijke hars.  

‘Duurzaam’ ontharen met etherische oliën. 

Harsen kan voor de huid gevoelig zijn. De speciale voor-  en nabe-

handeling van S.P.A. èn de hoge kwaliteit hars geven een zijde-

zachte huid, zonder haartjes. 

Er zijn specifieke producten en een behandeling om de haargroei 

progressief te verminderen. Op een natuurlijke manier ‘definitief’ 

ontharen! 

 

 

 

Haarverzorging 

Natuurlijke shampoos tegen vet haar, roos, dof en futloos haar en 

haaruitval. De haarlotions werken extra aan een betere haar- en 

hoofdhuidconditie. Een pakking met oliën geeft 1 maal per week 

gepermanent en gekleurd haar specifieke verzorging.  

Ook hoofdluis is effectief op een natuurlijke manier te bestrijden. 

Niet alleen als er luisjes zijn, maar ook preventief door de shampoo 

anti poux te gebruiken.  
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Afslanken & 

  Cellulite 

100% natuurlijk 
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Ervaar de kracht van etherische oliën in een profes-

sionele behandeling en massage 
 

Kies voor een effectieve aanpak van cellulite en/of overgewicht 

met het 5-stappenplan van S.P.A.-aromatherapie. Deze behande-

ling is effectief omdat alleen 100% natuurlijke etherische oliën van 

de hoogste kwaliteit door uw huid dringen en daadwerkelijk in de 

huid komen waar de cellulite zich bevindt. 

Stap 1: Uw specialist analyseert de huidconditie en de staat van 

de cellulite. Zij neemt een vragenlijst door om de oorzaak te ach-

terhalen. 

Stap 2: Zij stelt een behandelplan op. Deze bestaat uit een kuur 

van behandelingen en persoonlijk samengestelde producten voor 

thuis, gericht op de locatie en de oorzaak van cellulite. 

Stap 3: Het bespreken van het voedingspatroon en eventuele 

aanpassingen. U krijgt persoonlijk advies over het volgen van de 

S.P.A.-Detoxkuur, Oligo Minceur Mineralen, Brûle Graisse vetver-

brander en Siropen als dit voor u van belang is. 

Stap 4: Een kuurbehandeling die bestaat uit een combinatie van 

een pakking met etherische oliën en bindweefselmassage. Hier-

door worden de onderliggende verkleefde huid- en bindweefsel-

lagen losgemaakt en worden overtollige vetreserves afgebroken. 

Stap 5: Behandeling thuis. U krijgt een volledig persoonlijk advies 

op maat. Dit 5-stappenplan werkt direct tegen cellulite. Het resul-

taat is een gladdere huid die stevig aanvoelt.  

                                        Cellulite? Mooi niet! 
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Wellness en 
  Werking  
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Uw S.P.A. specialist kan niet alleen de huid van uw 

gezicht verzorgen, maar ook van uw lichaam. 

Na een bodyscrub met Aroma-Zeezout werkt een pakking heel 

effectief. Bijvoorbeeld een algen- of kleipakking. Etherische oliën 

afgestemd op uw situatie, stemming of klachten worden aan de 

pakking toegevoegd. Zo is er voor niemand een standaard behan-

deling.  

Na de massage wordt de huid verzorgd met een heerlijke body-

milk of bodyolie.  

Een voorbeeld van een bodyolie is Que du Bonheur.  Letterlijk; Wat 

een geluk!  

Deze bevat hele hoogwaardige ingrediënten die de vochtbalans 

van de huid herstelt en het verouderen van de lichaamshuid te-

gengaat. De zeer hoge kwaliteit etherische oliën geven ook een 

heerlijke geur aan Que du Bonheur. Voor alle lichaamsbehande-

ling geldt: Wellness en Werking! 

 

Ook zijn er Geuroliën voor een diffuser, aromalampje, op een zak-

doek of het hoofdkussen. Verkrijgbaar voor verschillende doelein-

den. Zoals Ontspanning, Tegen vieze luchtjes, Slapeloosheid, Sti-

mulerend, Desinfectie, ‘Zomer’, ‘Winter’, Anti insecten 
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Bad & 

  Douche 
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Badolie 

100% etherische oliën met een krachtige werking.  

Slechts 12 druppels rechtstreeks op de huid aanbrengen en in bad gaan. 

Verkrijgbaar voor: 

Relaxation; ontspanning  Wat een geluk! 

Bon Sommeil; goede nachtrust Onbetaalbaar 

Stimulant; stimuleren   Een natuurlijke oppepper 

Aphrodisiaque; stimuleren  Niet alleen psychologisch effect 

Amincissant; afslanken  Past bij elk dieet 

Articulations; reuma   Als alles pijn doet… 

Mouvements difficiles; artrose  Om bij de hand te hebben 

le Dos; rugklachten   Wie maakt niet een keer een 

      verkeerde beweging? 

Voies respiratoires;     Voor de winter, voor kleine en 

(verkoudheid)    grote mensen 

Circulation; bloedsomloop Voor u, voor mij, voor hem, voor 

                               haar 

 

Absolu d’essences voor bad en douche 

Bad- en douchegel Stimulant:  fris begin van de dag  

Bad- en douchegel Relaxant:  ’s avonds ontspannen naar bed 

Bodymilk Stimulant:    fris begin van de dag 

Bodymilk Relaxant:    ’s avonds ontspannen naar bed 

Bodyscrub met Aroma-Zeezout of Gel de Gommage voor een zij-

de zachte huid.  

Niet alleen genieten, ook effect! 
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Verzorging 

 van binnen  

  en van buiten 
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Verzorgingsoliën voor ongemakken 

S.P.A.-aromatherapie heeft een heel assortiment verzorgingsoliën die 

veel synthetische zelfzorgmiddelen vervangen. Met een 100% natuurlijk 

product stimuleert u het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Hier-

door verdwijnen klachten sneller en heeft u minder kans op bijwerkingen. 

Er zijn Synergie Soins verzorgingsoliën voor het behandelen van Blauwe 

plekken en kneuzingen, Brandwondjes, Wratten, Eczeem, Aambeien, 

Hoofdpijn, Ontstoken (voorhoofd)holtes, Insektenbeten, Aften, (voet)

Schimmel, afbrekende Nagels, Tandvlees, Koortslip, Kloven, geïrriteerde 

Handen, Winterhanden en Littekens. 

Verzorging van binnen-uit 

De siropen van S.P.A. ondersteunen de huid van binnenuit. Er is een si-

roop voor een onzuivere huid, tegen couperose en één tegen acne. Ook 

is er een Detox-serie om het lichaam, en dus de huid, te ontgiften.  

De siropen zijn gemakkelijk in gebruik. Voeg het geadviseerde aantal 

pompjes toe aan 1,5 liter water en drink het verspreid over de dag op. 

‘Oligo Minceur’ (Mineralendrank) 

Mineralen zijn bouwstoffen. Zij ondersteunen het zenuwstelsel. Die voorziet 

de huid van de juiste prikkels om goed te functioneren. Daarom zijn mine-

ralen vaak noodzakelijk om een mooiere huid te krijgen en te houden.  

Detox-kuur 

Ontgiften van het lichaam en dus ook de huid. Voor een fitter gevoel en 

een mooiere huid. Met behulp van etherische oliën in een basis van 

groente- en vruchtenextract gaat dit op een hele zachte, natuurlijke  

manier.  
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Zon! 
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Een mooie bruine huid? 

Vergroot eerst de natuurlijke bescherming die de 

huid zelf al heeft. 

S.P.A.-aromatherapie heeft een uitgebreide lijn zonproducten. De 

producten die u gebruikt vòòrdat u een zonnebad neemt, stimule-

ren de bruiningscellen in de huid. Daardoor wordt u sneller bruin. 

En uw bruine kleur is een natuurlijke bescherming tegen verbran-

den. De etherische oliën zorgen er bovendien voor dat de huid 

niet uitdroogt en veroudert door de UV-straling. Specifieke oliën 

zorgen ervoor dat bepaalde micro-organismen die in het zand zit-

ten, uw huid niet kunnen besmetten. 

Na de zon kalmeren en hydrateren actieve gels voor het ge-

zicht en het lichaam de huid. Er is ook een verzorgingsproduct voor 

het haar. 

Vraag een persoonlijk zonadvies aan uw specialist! 

Juist ook voor iedereen die een erg blanke huid heeft, gevoelig is 

voor U.V.licht en/of moeilijk bruin wordt! 

Heeft uw huid te weinig tijd om deze bescherming op te bouwen? 

Kies dan voor een zonbeschermingsproduct van Les Gavots de 

Provence. Deze bevat natuurlijke minerale filters. 

100% natuurlijk, 100% bescherming! 
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Sport 

 

Pré- en  

   postnatale 
verzorging 
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Voor het sporten 

S.P.A.-aromatherapie heeft een verzorgingslijn om de spieren voor 

te bereiden op een sportieve inspanning.  

 

Na het sporten 

Na het sporten zorgen de oliën in de Après sportmassageolie en 

de badolie dat opgehoopt melkzuur sneller wordt afgevoerd. 

Minder spierpijn is het resultaat. 

 

 

Buiken-Beauty 

Tijdens een zwangerschap vraagt de huid hele specifieke verzor-

ging. S.PA. producten zijn hier precies op afgestemd. De gezichts-

verzorging is mild, maar wel actief. De lichaamsverzorging helpt 

striae te voorkomen. De beenverzorging ondersteunt de bloeds-

omloop en geeft een fris gevoel.   

 

Binnen het assortiment van Les Gavots de Provence zijn producten 

voor het babyhuidje. Zachte verzorging zonder minerale oliën, syn-

thetische kleur- en geurstoffen en conserveringsmiddelen.  
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Vakkundige 

Specialisten 
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Alle specialisten die met S.P.A.-aromatherapie wer-

ken, hebben, na hun professionele opleiding tot 

schoonheidsspecialist, pedicure, masseur, natuurge-

neeskundige enz., de opleiding gevolgd om met 

S.P.A. te mogen en kunnen werken.  

Nog steeds volgen zij met regelmaat trainingen om 

hun kennis op peil te houden of uit te breiden. 

Zo bent u verzekerd van het juiste advies voor de 

perfecte behandeling en verzorging! 

Uw specialist staat er niet alleen voor. Hij/zij maakt 

deel uit van een netwerk van S.P.A. professionals. 

Naast trainingen zijn er ook symposiums en studierei-

zen.   

 

Uw specialist koos het beste voor ùw huid. 

Wat doet u? 
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Voor meer informatie of  
voor een specialist bij u in de buurt: 
 

Maquis Import, 026 - 4450799 
 

info@maquis-import.eu 
www.maquis-import.eu   

www.aromatherapie.nl 


