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De herfst was tot nu toe redelijk zacht, maar daar lijkt nu echt verandering in gekomen
te zijn! Dat betekent dat uw huid het met alle wind en regen nu ook zwaar te verduren
heeft en extra voeding en verzorging nodig heeft. Dan komen onze acties van deze
maand goed van pas! U ontvangt namelijk
€ 12,50 korting op een heerlijke set van Académie

Telefoon:
06 - 1534 1718

Serum Éclat plus Crème Nourrissante!
(normale prijs serum € 65,= en crème € 48,50)

E-mail:
eva@balsobe.nl

Ook de CnC wintercrème kunt u deze maand tegen
actieprijs aanschaffen: u betaalt slechts € 25,=!
(normale prijs € 27,50)

Bezoek onze
website!
www.balsobe.nl

Académie Serum Éclat is een verbazingwekkend "anti- vermoeidheidselixer" met
geconcentreerd abrikozenextract. Dit extract geeft De vloeibare, zijdeachtige en
hydraterende textuur geeft de huid een vlekkeloze teint.
Académie Crème Nourrissante is een rijke crème met essentiële olie van mimosa en
pruimen. De huidbarrière wordt versterkt, de huid wordt intensief gevoed en voelt zeer
comfortabel aan.
De CnC wintercrème zit boordevol werkstoffen en bevat geen water. Omdat water in
koude omstandigheden schade aan de huid kan veroorzaken, wordt de huid met een
speciale wintercrème beter beschermd dan met een "gewone" dagcrème. Daarnaast
wordt het vocht in de huid door deze crème beter vastgehouden. Niet alleen heerlijk
voor onstuimig Hollands weer, maar ook ideaal voor de wintersport!
Zoals in eerdere nieuwsbrieven vermeld, blijft de salon in Zoetermeer tot het einde van
het jaar geopend, maar is er slechts beperkt ruimte voor het inplannen van
behandelingen, zeker nu ook Carola Balsobé medio november verlaat. Maar voor de
aankoop van onze thuisverzorgingsproducten kunt u altijd in de salon terecht!
Speciaal voor uw Sint- en Kerstaankopen zal de salon zelfs extra zaterdagen
geopend zijn! Wij verzoeken u echter wel hiervoor eerst contact met ons op te nemen
…
Tot ziens in de salon!
Eva & Team

