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Goed nieuws! We hebben in Rokkeveen een nieuwe locatie gevonden voor onze
salon! We zijn deze ruimte nu aan het opknappen en kunnen u daar binnenkort weer
ontvangen … Natuurlijk  zijn we blij  dat  we na onze lange zoektocht nu een ruimte
gevonden hebben,  maar  helaas  kleven er  ook  de  nodige  nadelen  aan deze  nieuwe
ruimte.  Ons  nieuwe  onderkomen  bevindt  zich  namelijk  in  een  kantoorpand  en  de
ruimte is veel beperkter dan we in onze mooie salon in de Absrechtstraat gewend
waren. Er is slechts plaats voor één behandelstoel, zodat de behandelingen alleen
door Eva gegeven zullen worden. Maar Eva heeft, zoals u wellicht bekend is, ook nog
een ander bedrijf en kan of wil niet fulltime meer werken. Dat betekent dat het aantal
behandelingen op de nieuwe locatie zeer beperkt zal zijn. Mocht u zich daarom
voor uw behandeling tot een collega willen wenden, hebben wij daar alle begrip voor! 

De nieuwe ruimte heeft gelukkig wel een algemene wachtruimte, zodat binnenkort ook
onze Dr. Krant weer in de salon zal zijn! Wij zullen u hierover in een apart memootje
informeren en natuurlijk vindt u dan ook de nieuwe datum op onze website. 

Door de beperkte ruimte is een bezoekje aan de salon zonder afspraak helaas niet
meer mogelijk, ook niet voor het aanschaffen van thuisverzorgingsproducten. Maar
dat kan natuurlijk wel mèt afspraak en daarom gaan onze acties ook gewoon door!
Deze maand besteden we extra aandacht aan de tere huid rondom de ogen  en
ontvangt u

20% korting op

CNC Visible Eye Contour Matrix

De normale prijs is € 54,50; nu tijdelijk slechts € 43,60!

Uw voordeel is dus € 10,90!

De tere huid rondom de ogen vereist meer voeding en hydratatie om de elasticiteit en
soepelheid te behouden. Ogen werken zeer hard, ze knipperen meer dan 10.000 keer
per dag en staan continu bloot aan allerlei invloeden van buitenaf. Bijzondere aandacht
voor de verzorging van de huid rondom de ogen is dus beslist geen overbodige luxe!
CNC Visible  Eye  Contour  Matrix  is  een  lichte  oogcrème  met  o.a.  hyaluronzuur,
zijdeproteïne  en  sheaboter,  die  de  fijne  lijntjes  zichtbaar  vermindert  en  de
gevoelige oogcontouren hydrateert en kalmeert.

Mocht u deze heerlijke - nu extra voordelige - oogverzorging of andere producten aan
willen schaffen, neemt u dan eerst contact met ons op?

Tot ziens in de nieuwe salon!

Eva & Team
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