Just relax
Stap even uit je drukke bestaan en gun jezelf een moment van pure rust en ontspanning.
Kies voor huidverjonging, pure verwennerij, het aanpakken van huidproblemen
of Microdermabrasie en je staat gegarandeerd als een ander mens weer buiten.

Eigenlijk voel je al bij binnenkomst
dat het hier goed is. De lekkere geuren, de prachtige winkel en de te
leuke eigenaresse Sarah Stout laten je
helemaal welkom voelen. Het draait
bij All About Beauty om persoonlijke
aandacht en je heerlijk voelen.
Sarah werkt in haar salon met drie
topmerken die allemaal een specifiek
karakter hebben. Decléor is gebaseerd
op aromatische oliën en helemaal
bedoeld voor het pure verwennen
en rustgevende gevoel. DermaQuest
Skin Therapy is een doorbraak op
het gebied van huidverbetering
en dus huidverjonging. Philoderm
Skin Care behandelt en verbetert

met hoogwaardige
huidbehandelingsproducten de meest voorkomende huidproblemen.
Daarnaast biedt Sarah ook
Microdermabrasie behandelingen aan. Dit is een
behandeling gericht op alle
huidtypes en staat garant voor een
zichtbare huidverjonging.
Dat je z’n mooie salon niet zomaar uit
de grond tovert daar kan Sarah over
mee praten. Vijf weken lang heeft ze
met haar hele familie dit pandje aan
de Hoogstraat in Rotterdam verbouwd.
Met indrukwekkend resultaat. Na vijf
jaar voor iemand gewerkt te hebben

als schoonheidsspecialiste was ze er
helemaal klaar voor om haar eigen weg
te gaan. Aan doorzettingsvermogen,
kracht en enthousiasme zal het haar
nooit ontbreken. Die disciplines heeft
ze wel geleerd in de elf jaren dat zij
professioneel danste.
All About Beauty is echt een pure
schoonheidssalon waar iedereen vol
aandacht wordt geholpen. Of je nu
komt voor een behandeling van tien of
honderd euro, het verschil zal je niet
merken. Goed om te weten is ook dat
de prijzen zo lekker normaal zijn. Kom
hier dus zeker even de drukke buitenwereld vergeten en waan je in een oase
van rust en pure verwennerij.
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