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December! De  maand  van  Sinterklaas,  Kerst  en  Oud  &  Nieuw.  Een  maand  van
vrienden, familie, warmte, gezelligheid en cadeautjes! Laten we hopen dat het ook dit
jaar toch een beetje een feestmaand mag zijn … 

Voor ons is het sowieso een bijzondere maand, want het is de laatste maand dat de
salon in Zoetermeer geopend is! Daarom deze maand geen actie voor de hele maand,
maar wisselende kortlopende acties voor verschillende thuisverzorgingsproducten. Houd
uw mailbox en onze website dus in de gaten! 

Onze eerste actie is geldig van woensdag 1 t/m zondag 5 december 2021 en is
een heerlijke set thuisverzorgingsproducten van CnC:

Security Hydro Lotion plus Lipid 24-hour Regulator

samen voor slechts € 110,=
(normale prijs € 55,50 + € 72,50 = € 128,=)

met gratis Mela Block C capsule!

CnC  Security  Hydro  Lotion  is  een  zachte  gelcrème,  die  niet  alleen  pigmentatie
aanpakt, maar ook verkleuringen als gevolg van bijvoorbeeld acnelittekens. Een zeer
effectieve combinatie van actieve werkstoffen verlicht  de donkere vlekjes op de
huid, remt de werking van melanine, verzacht de geïrriteerde huid en zorgt voor een
gelijkmatigere teint. 

De gratis Mela block capsule met kalium en vitamine C vult de Security Hydro Lotion
perfect aan, omdat deze de huid versterkt en de pigmentatie reguleert. 

Lipid 24-hour Regulator is een bijzonder rijke vochtinbrengende crème, die diep in
de huid doordringt. Om een schrale en droge huid te voorkomen als het buiten koud is,
heeft de huid extra voeding nodig. Deze crème bevat onder andere hyaluronzuur en
hoogwaardige oliën, die de huid perfect hydrateren, regenereren en kalmeren. Het
vetgehalte van de huid verbetert, de natuurlijke elasticiteit wordt hersteld en de huid is
beter  beschermd  tegen  invloeden  van  buitenaf.  Droge  plekken  nemen  af  en  het
huidoppervlak wordt glad. Een ideale crème voor een droge huid! 

Zoals  in  eerdere  nieuwsbrieven  vermeld,  kunt  u  voor  de  aankoop  van  onze
producten  altijd  in  de  salon  terecht!  Wij  verzoeken  u  echter  wel  hiervoor  eerst
contact met ons op te nemen, bij voorkeur via WhatsApp of e-mail.

Wij wensen u een gezellige decembermaand, prettige Kerstdagen en een veilige
jaarwisseling!

Tot ziens in de salon!

Eva & Team
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