Huidverzorging

“After all Men have Faces too.”
Bert Longin: stuwende kracht achter ‘Longin
Services” en gelauwerd racepiloot
“Sinds 1991 ben ik dag in dag uit in de weer om de
klanten de beste service te bieden. Mijn drang naar
perfectie en prestaties uit zich niet alleen in mijn job. Ook
als racepiloot, vriend, echtgenoot en vader geef ik steeds
het beste van mezelf. 4VOO’distinct man’ de combinatie
van perfectie en innovatie, past perfect bij mijn dagelijkse
levensstijl.”
_____
Rudi Jennes: zaakvoerder Garage Jennes en
“family–man”
“Drukte, vermoeidheid en stress zijn mij niet onbekend en
laten soms hun sporen na. Als zaakvoerder verwachten
mijn medewerkers en klanten wel dat ik er elke dag gezond en ontspannen uitzie. Mijn geheim? 4VOO ‘distinct
man’. Mooi meegenomen is dat ik kan mee surfen op de
jeugdigheid van mijn partner.”
_____
Het is normaal dat we allemaal tijd besteden aan ons uiterlijk, niet alleen als een moment voor onszelf, maar ook
omdat een frisse, energieke, onvermoeide en gezonde
huid aantrekkelijker is.
Een absolute aanrader om een trekkerige, vermoeide
huid in de winter te voorkomen is een hydraterende
dagcrème. Gemakkelijker kan het niet. Tanden poetsen,
gezicht reinigen 2 pompjes dagverzorging en wegwezen.
#goedemorgen #distinctman #volgendemeeting.

Martin Cremer: Mantype te Brugge
“Zoals er destijds een grote vraag was naar een kapsalon
exclusief voor mannen ontdekte ik bij mijn klanten ook
de nood aan een aangepaste huidverzorging en advies.
Uitbreiding met ‘Mantype skincare’ was een logisch gevolg. Tevreden klanten zijn mijn prioriteit. Daarom raad
ik mijn klanten steeds producten aan die ikzelf het liefst
en al jaren gebruik : 4VOO’distinct man’.”

Rob van de Wiel: kunstenaar en fervent surfer
“Als je zoon van 12 spontaan opmerkt dat je huid er
beter uit ziet en dit na slechts één 4VOO behandeling,
dan zegt dat genoeg!”
_____
Koen Van Zandweghe: advocaat
“‘t Is (nog) niet dat ik oud ben, maar ik ben op die leeftijd
gekomen dat ik besef dat niets meer vanzelf komt en dat
je niet alleen wat aandacht aan je uiterlijk mag, maar
ook moet besteden. Huidverzorging mag dan al noodzakelijk zijn, maar moet vooral praktisch zijn. “
_____
Cedric Burnel: Made-to-Measure specialist
“Aangezien mijn professionele functie dagdagelijks
mensen advies geven en stijl aanleren is, moet het om te
beginnen bij mezelf starten. Er is maar één kans op een
eerste indruk en dat moet zo verzorgd mogelijk gebeuren. Van kop tot teen! ”
_____
Gillian Vanhoenacker: Blogger en meer
“Een verzorgd voorkomen omvat niet alleen je kledingstijl,
maar ook je persoonlijke hygiëne en huidverzorging. Het
is mijn verwenmoment in de ochtend om mezelf klaar
te stomen voor een dag vol nieuwe uitdagingen. Je hebt
maar 1 huid dus kan je er maar beter zorg voor dragen.”

Voor Persoonlijk Advies kan u terecht bij deze MENcarecentra:
BOOST SKINCARE-SKINCOACH
GREET BEAUTY EN WELLNESS
HUIDEXPERTS ART DE BEAUTÉ
+PRESQUE
THE ART OF LIFE SKINCARE CENTRE
ALTHEA EXCLUSIVE SKINCARE CENTER
BODY CENTRUM LEUVEN
BE DELICIOUS
MENSKIN
KNOKKE ANTI AGE CENTER
TAELMAN
DUÉ BODY
PLASTISCHE HEELKUNDE
CITY RELAX
MAN-EXCLUSIEF
A L’ ETAGE
PURE PALACE
STUDIO PASCALE

www.men3.be

LIMBURG
Huisdriesstraat 5 te 3600 Genk - www.Boost-skincare.com - tel 0478/32 79 90
Raamstraat 14 - 3800 Sint-Truiden - 011/69 63 80 - 0499/34 34 91 - www.greetbeautyenwellness.be
Maastrichtersteenweg 253 - 3500 Hasselt - 011/28 16 40 - 0475/62 03 27 - www.huidinstituuthasselt.be
Molenpoort 8/3 - 3500 Hasselt - 011/75 70 50 - www.presque.be
Duivenstraat 1 - 3890 Gingelom - 0492/85 77 88 - www.theartoflife.be
VLAAMS-BRABANT
Statiestraat 43 - 3200 Aarschot - 016/56 12 92 of 0497/42 49 83 - www.althea.be
Brouwersstraat 5 - 3000 Leuven - 016/22 07 95 - www.bodycentrum.be
R. Dansaertlaan 225 - 1702 Groot-Bijgaarden - 0475/31 42 53 - info@be-delicious.be
Holleweg 23 - 3294 Molenstede (Diest) - 0476/56 77 20 - 013/31 40 85 - www.menskin.be
WEST-VLAANDEREN
Leopoldlaan 117 - 8300 Knokke - 0496/72 72 14
Stationsplein 3 - 8500 Kortrijk - 056/22 59 74 - www.kapsalon-taelman.be
Rumbeeksesteenweg 316 - 8800 Roeselare - 0477/ 87 38 13 - www.due-hair-body.be
OOST-VLAANDEREN
Mirielle lefevre Moorselbaan 164 - 9300 Aalst - www.huidverbetering-aalst.be
Stationsplein 18 - 9160 Lokeren - 09/355 05 00 - www.cityrelax.be
Pr.Leopoldstraat 4 - 9700 Oudenaarde - 055/31 82 00 - www.man-exclusief.be
ANTWERPEN
Begijnenstraat 19 - 2300 Turnhout - 0473/55 03 68 - www.aletage.be
Haakveld 6 - 2547 Lint - 0479/63 13 46 - www.purepalace.be
Hoogstraat 3 - 2223 Schriek - 015/73 04 45 - www.schoonheidsstudio-pascale.be

KEEP IT SIMPLE
KEEP IT CLEAN
NO FUSS
JUST SHAVE
Lady’s Geschenktip:
De Men³ Experience Box is de ultieme scheerbeleving voor hem.
Treat him like a king and he will treat you like a queen.

