
Salon Judith is een sfeervolle salon in het centrum van Enter die zich richt op de verbetering van 
uw huid en voeten. Heerlijk even ontspannen en de drukte van de dag vergeten terwijl u een 
ontspannende behandeling ondergaat.

Bij mij moet u zijn voor o.a. huidverbetering, medisch pedicure, bio-peeling, visagie, 
bruids-arrangementen, duo behandelingen, workshops, cadeautjes en nog veel meer. Producten 
verkrijgbaar bij Salon Judith zijn o.a. Absolution, Ik Skin Perfection, Mijn Stijl, Zao, Milu, Teatox, 
Permsal en The ohm collection.

U bent van harte welkom!

Liefs Judith

Welkom bij Salon Judith in Enter



BIopeeling 

Quanis dermafiller zonder naalden

Medisch pedicure

contact

De Bio-Peeling heeft een verbluffend resultaat door de natuurlijke kruiden. De Bio-Peeling die vernieuwt uw 
huid, van binnenuit. Uw huid tintelt, uw huid gaat aan het werk. En dat ziet u meteen, dat voelt u meteen. Na 
de behandeling heeft u huid meer power, straalt, heeft minder lijntjes en rimpeltjes en de poriën verfijnen. 
Bovendien is de Bio-Peeling niet alleen beroemd om de preventieve werking, ook huidproblemen als acne en 
pigment minimaliseren met een kuur. 

Kijk op de www.salon-judith.nl voor overige huid verbeterende en –versterkende behandelingen en voor
producten.

Een innovatieve gezichtsbehandeling om de huid direct van binnen uit te voeden. Quanis dermafiller 
behandeling breng hyaluronzuur, collageen en vitamine C op een veilige manier uw huid in om deze te 
verjongen. De vochtbalans wordt succesvol herstelt waardoor de ouder wordende huid er weer fris en stralend 
uit gaat zien. Een kuur met de 'filler zonder naalden' geeft een extra boost aan uw huid.

De hele dag moeten uw voeten u dragen en dat uw hele leven lang. Een goede verzorging van uw voeten zorgen 
ervoor dat klachten worden verholpen en voorkomen, zodat u zonder pijnlijke voeten door het leven kunt. Salon 
Judith is aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet en is gespecialiseerd als medisch pedicure in meerdere 
technieken om zo de beste behandeling te kunnen bieden voor uw voetproblemen. 
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