Mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

mei 2021

Balsobé
huidspecialisaties
& huidverzorging

De lente wil nog niet echt beginnen en dit wisselvallige weer vraagt veel van uw huid.
Daarom hebben we als actie deze maand twee heerlijke behandelingen van
Académie uitgezocht om uw huid op te peppen:

Absrechtstraat 45
2729 AW Zoetermeer
Soin Hydratation Optimale
of
Soin Nutrition Optimale

Telefoon:
06 - 1534 1718

Deze maand voor slechts € 75,=!
E-mail:
eva@balsobe.nl

Bezoek onze
website!
www.balsobe.nl

Soin Hydratation Optimale is een behandeling die de huid tot in de diepte reinigt,
hydrateert en nieuwe energie geeft. De vochtbalans van de huid wordt hersteld, de huid
voelt niet meer trekkerig aan, is soepel en zacht en de teint straalt weer. Soin
Nutrition Optimale is een heerlijk ruikende, huidverzachtende en huidbeschermende
behandeling op basis van honing en eiwitten, die met name geschikt is voor de zeer
droge huid. De huidbarrière wordt versterkt, het masker voelt heel romig en rijk aan en
de huid wordt intens gevoed.
Zoals eerder aangekondigd, is onze salon in ieder geval nog tot 1 juni geopend met
een mogelijke uitloop tot oktober. Maar door een tekort aan personeel is er in de
agenda helaas maar beperkt ruimte voor het inplannen van behandelingen.
Huidinstituut Jossy van der Zwan in Zoetermeer (Rokkeveen) neemt echter heel graag
de behandelingen van Balsobé over. Dit geldt ook voor de medische
pedicurebehandelingen. Ook Jossy en haar team zijn erkend door verzekeraars!
Balsobé wordt niet opgeheven, al zullen behandelingen na verloop van tijd (voorlopig)
niet meer mogelijk zijn. Maar onze thuisverzorgingsproducten blijven leverbaar!
En al wil de lente nog niet echt doorzetten, we zien het zonnetje toch regelmatig … dus
is het belangrijk uw huid tegen de schadelijke Uv-stralen te beschermen. Dat kan deze
maand heel voordelig met ons paradepaardje van Académie:

de sunblock stick met SPF 50+
In mei voor slechts € 20,= (i.p.v. € 24,50)!
Deze handige meeneem-stick is ideaal voor de
bescherming van de kwetsbare plekjes, zoals reeds
bestaande pigmentvlekjes, littekens, jukbeenderen, de
neus en de lippen. Maar vergeet ook de oren niet!

Tot ziens in de salon!
Eva & Team

