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De zomervakantie is begonnen! Misschien durft u het aan uw vakantiebestemming in het
buitenland te zoeken, maar menigeen zal de vakantie dit jaar in ons eigen kikkerlandje
doorbrengen. Helaas werkt de zomer hier nog niet echt mee … Maar waar u ook bent en wat
de weersomstandigheden ook zijn, het blijft belangrijk uw huid goed te verzorgen! Met onze
actie van deze maand gaat dat zeker lukken, want we hebben een set heerlijke producten uit
de prachtige CnC-lijn uitgezocht:
CnC Facial Tonic (€ 35,=) plus CNC Moments of Pearls Feel Good (€ 59,50)
plus CnC Moments of Pearls Sleep Well (€ 59,50)
samen voor slechts € 139,=!
Uw voordeel is dus € 15,=!
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CnC Facial Tonic is een milde, alcoholvrije gezichtstonic met Aloë Vera en hyaluronzuur.
Het gebruik van een tonic zorgt ervoor dat de huid echt perfect schoon wordt en dat de huid
na het reinigen weer in balans wordt gebracht. Deze tonic hydrateert en verfrist niet
alleen, maar maakt de huid ook voller en geeft een levendige teint. Geschikt voor alle
huidtypes, zelfs de gevoelige huid!
Op een goed gereinigde huid wordt de werking van verzorgende producten versterkt. De
Facial Tonic is dus een perfecte voorbereiding voor de dag- of nachtcrème van de CnC
Moments of Pearls!
CNC Moments of Pearls Feel Good is een hydraterende dagcrème met liftend effect
voor de verzorging van de veeleisende huid die regeneratie nodig heeft. Voor een egale huid
met strakke gezichtscontouren en een aantrekkelijker uiterlijk.
CnC Moments of Pearls Sleep Well is een hydraterende, rijke nachtcrème met een
verbeterd anti-aging effect. Terwijl u slaapt, zorgt Sleep Well voor een gladdere huid met
minder rimpels!
Alle Moments of Pearls van CnC zijn dermatologisch getest en bevatten niet alleen
natuurlijke oliën en een innovatief complex van actieve werkstoffen, maar ook een extract
van echte parels! Deze kostbare ingrediënten zorgen voor hydratatie, regeneratie en een
gerichte thuisverzorging met de kracht van de zee!
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 altijd in
de salon terecht!
Tot ziens in de salon!
Eva & Team

