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Balsobé
huidspecialisaties
& huidverzorging
Absrechtstraat 45
2729 AW Zoetermeer

Telefoon:
06 - 1534 1718

Net als vorig jaar was ook deze Oud & Nieuw anders dan anders … misschien mogen we
het volgend jaar weer "normaal" vieren. Maar het nieuwe jaar is begonnen en wij
wensen u een voorspoedig en gelukkig, maar bovenal gezond 2022! Helaas
sloten wij niet alleen een jaar af, maar moesten wij ook de deuren van onze mooie salon
in Zoetermeer sluiten. Het is ons nog niet gelukt een nieuwe locatie te vinden, maar
onze acties voor thuisverzorgingsproducten gaan gewoon door! En omdat het
vuurwerk niet afgestoken mocht worden, beginnen wij in januari maar met een
knallende actie:
Alle decemberacties van vorige maand zijn nu tot en met 31 januari geldig! Dus …

Security Hydro Lotion plus Lipid 24-hour Regulator

E-mail:
eva@balsobe.nl

samen voor slechts € 110,=
(normale prijs € 55,50 + € 72,50 = € 128,=)
met gratis Mela Block C capsule!

Bezoek onze
website!
www.balsobe.nl

Een kuur van 10 ampullen, afgestemd op de conditie
van uw huid en uw huidtype, voor slechts € 100,=!
(normale prijs € 125,=)

pHformula reinigingsfoam plus
pHformula VITA B3 of VITA C masker
nu met € 7,50 korting plus
een gratis Mela Block C capsule!

CnC Facial Tonic in combinatie met
CnC Couperose Reducing Mask óf
Classic Camphor Mask
tijdelijk met € 7,50 korting plus een gratis
verzorgende ampul t.w.v. € 12,50!

Een tube CnC Cover & Care Cream
(30 ml t.w.v. € 28,50) GRATIS bij de aanschaf van
een set CnC couperose producten
(50 ml Couperose Reducing masker plus
30 ml Couperose Reducing crème plus
15 ml Couperose Reducing serum)!
Voor nadere informatie over de producten verwijzen wij u graag naar de actiememo's die
u in december 2021 heeft ontvangen …
Voor de aankoop van onze producten kunt u altijd bij ons terecht! Wij verzoeken u
echter wel hiervoor eerst contact met ons op te nemen, bij voorkeur via WhatsApp of
e-mail.
Tot ziens!
Eva & Team

afmelden

