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Balsobé
huidspecialisaties
& huidverzorging
Absrechtstraat 45
2729 AW Zoetermeer

Zoals in eerdere nieuwsbrieven vermeld, is er in de agenda helaas maar beperkt ruimte
voor behandelingen. Maar voor de aankoop van onze thuisverzorgingsproducten
kunt u natuurlijk altijd in de salon terecht! Daarom deze maand weer een mooie
actie om uw huid thuis goed te verzorgen:

Telefoon:
06 - 1534 1718

CnC Facial Tonic
plus
CNC Aesthetic Pharm Security Hydro Lotion

E-mail:
eva@balsobe.nl

samen voor slechts € 80,=!

Bezoek onze
website!
www.balsobe.nl

(normale prijs € 35,= + € 55,50 = € 90,50)

Om een huid strak en fris te houden is de juiste verzorging nodig … en dat begint bij de
basis. Een goede reiniging is de basis voor een mooie en gezonde huid! Maar
wist u dat er zelfs na het gebruik van een goed reinigingsproduct of een flinke plons
water toch nog onzuiverheden op de huid achterblijven? Deze kunnen de poriën
verstoppen en bacteriën vrij spel geven, waardoor puistjes en mee-eters kunnen
ontstaan. Het gebruik van een tonic zorgt er voor dat de huid echt perfect schoon
wordt. Bovendien brengt een tonic de huid na het reinigen weer in balans en wordt op
een goed gereinigde huid de werking van verzorgende producten versterkt.
CnC Facial Tonic is een milde, alcoholvrije gezichtstonic met Aloë Vera en
hyaluronzuur. Deze tonic hydrateert en verfrist niet alleen, maar maakt de huid ook
voller en geeft levendige teint. Geschikt voor alle huidtypes, zelfs de gevoelige
huid!
Pak na het gebruik van deze zijdezachte tonic verkleuringen als gevolg van acne en
pigmentatie doeltreffend aan met de CNC Security Hydro Lotion uit onze actie van
deze maand. Deze zachte gelcrème met een zeer effectieve combinatie van actieve
werkstoffen verlicht de donkere vlekjes op de huid, verzacht de geïrriteerde huid en
zorgt voor een gelijkmatigere teint.
We hopen dat u veel zonnige dagen tegemoet gaat en wensen u een heel fijne vakantie.
Zonlicht is heerlijk en ook nog eens goed voor ons! Want de zon geeft energie en
stimuleert de aanmaak van vitamine D. Maar zon verstandig … bedenk dat zonnestralen
de grootste oorzaak van vroegtijdige huidveroudering zijn! Smeer u meerdere
malen per dag in met een goede zonnebrandcrème. Herhaal het insmeren elke twee
uur, ook al is de crème waterproof. UV-straling breekt de beschermende ingrediënten in
de crème namelijk af. Stem de beschermingsfactor van de crème af op uw huidtype en
de kracht van de zon. Wij hebben diverse zonneproducten in ons assortiment en
adviseren u graag!
Tot ziens in de salon!
Eva & Team

