
 

 

 

 

 

 

ZO PROMOOT JE DE  PRODUCTEN VAN BOTANICAL BEAUTY  

 

 

Je nodigt de bezoeker van jouw stand uit bij de Hand Spa. 

 

 

Laat de bezoeker kiezen voor een geur. 

 

 

Terwijl je de Hand Spa uitvoert vertel je de bezoeker het volgende verhaal: 

 

We gaan nu wassen met een 100% natuurzuivere Body Scrub op basis van Dode Zee Zout 

en koud geperste oliën. Dus zonder parfums, conserveringsmiddelen en parabenen. Deze 

scrub is dus ook geschikt voor mensen met eczeem, Psoriasis en een zeer gevoelige huid. 

 

Dode Zee Zout bevat heel veel mineralen die de huid nodig heeft. Deze mineralen kunt u 

niet zelf aanmaken. Ze moeten van buitenaf toegevoegd worden. De mineralen worden 

opgenomen door de huid. Het Dode Zee Zout scrubt de dode huidcellen eraf en de olie trekt 

in de huid en maakt een filmlaagje. Dit natuurlijke filmlaagje beschermt de huid tegen 

invloeden van buitenaf zoals water, schoonmaakmiddelen en kou. U kunt dit dunne laagje er 

niet af wassen. U kunt dus uw handen wassen met zeep zonder dat het filmlaagje verdwijnt. 

Resultaat: de hele dag geen handcrème. Het laagje slijt na 24 uur en dan kunt u weer een 

nieuw laagje aanmaken. Door dit elke dag te herhalen beschadigt de huid niet en voorkomt u 

bijvoorbeeld kloofjes.  

 

Wanneer u Body Scrub gebruikt, doe dit dan bij voorkeur in de ochtend. Zo hebt u de hele 

dag profijt van het beschermende filmlaagje. U kunt de Body Scrub voor het hele lichaam 

gebruiken, met uitzondering van het gelaat. Daarvoor is de Scrub te grof. Speciaal voor het 

gelaat is er een Face Scrub. Deze is fijner van structuur en zachter voor de huid.  

 

Op het moment dat u de Scrub gebruikt, heeft u ook geen dag- of nachtcrème meer nodig. 

De dagen dat u de Face Scrub niet gebruikt, kunt u een klein beetje olie op uw gelaat 

aanbrengen. Dit volstaat als dag- of nachtcrème. De Body Scrub mag u dagelijks gebruiken 

en de Face Scrub, afhankelijk van de gevoeligheid van de huid 1 tot 3 maal per week. Bij 

een gevoelige,  rode huid en bij couperose raden we eenmaal per week aan. Bij Couperose 

kan de scrub ook gebruikt worden, let er dan op dat dit gebeurt middels compressen en niet 

door middel van scrubben. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De Body Scrub kunt u ook heerlijk onder de douche gebruiken. U heeft dan geen douchegel 

en bodylotion meer nodig. De Body Scrub kan ook gebruikt worden na het harsen van de 

scheenbenen. Het ontsmet, voorkomt ontstoken haarzakjes en voedt direct waardoor het 

schrijnende gevoel verdwijnt. Daarnaast is Body Scrub heerlijk voor de voeten.  

 

Het vermindert eeltvorming van de hakken en bevordert de doorbloeding waardoor het lome 

gevoel uit de voeten verdwijnt. 

 

Naast de Body Scrub hebben we nog een Multi Use Olie en een Multi Use Butter die u kunt 

proberen.  En misschien wilt u nog, geheel vrijblijvend, even in de stand kijken. Mocht u 

vragen hebben, dan kan mijn collega in de stand u verder helpen. Bedankt voor het 

uitproberen en nog een fijne dag. 

 

Tip! Noem de prijs en werk met de grote testers. ‘Deze scrub is verkrijgbaar in 350ml en kost 

€… Je kunt er maar liefst 150x je handen mee wassen. We hebben eventueel ook kleinere 

potten, maar die zijn minder voordelig.’ 

 

 

Geef iedere bezoeker na de Hand Spa een flyer mee. Het gebeurt nogal eens dat de bezoeker 

overweldigd word door alle informatie en thuis nog even wil nalezen en eventueel wil bestellen. 

 

 

Lees bovenstaande informatie geregeld even door. Zo ontwikkel je als vanzelf jouw eigen verhaal 

dat je wilt vertellen aan de bezoekers. Houd je verhaal kort en duidelijk. Aan de hand van vragen 

kan je je verhaal toespitsen op de situatie. 

 

 

Zorg dat de Hand Spa’s altijd bemand zijn. Hoe meer bezoekers handen wassen, hoe hoger de 

omzet. Voelen is ervaren, genieten en overtuigen. Bezoekers die in de stand staan worden 

opgevangen door de collega in de winkel. 


