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Balsobé
huidspecialisaties
& huidverzorging

Groeneweg 23
Unit 39
2718 AA
Zoetermeer

Telefoon:
06 - 1534 1718

E-mail:
eva@balsobe.nl

Bezoek onze
website!
www.balsobe.nl

Door het mooie weer zijn we weer vaker buiten en dan is het natuurlijk belangrijk er
goed  uit  te  zien!  Daarom  pakken  we  met  onze  actie  van  deze  maand  diverse
huidproblemen  aan  met  de  revolutionaire  serums  uit  de  verzorgingslijn  van  Dr  K
Dermal Health Care. Deze maand ontvangt u

€ 12,50 korting op een

Dr K Premium Serum!

Tijdelijk dus voor slechts € 82,50 i.p.v. € 95,=!

Dr K Dermal Health Care is een kleine, compacte lijn, welke gericht is op specifieke
huidproblemen. Na uitgebreid wetenschappelijk onderzoek zijn producten ontwikkeld
om ontstekingsstoornissen in de huid te reguleren en de gezondheid van alle lagen
van de huid te verbeteren. Het Premium Serum van Dr K vermeerdert de goede
bacteriën in en op de huid, is er in diverse varianten en pakt acne, rosacea, couperose,
hyperpigmentatie  en/of  huidveroudering  aan.  Alle  producten  zijn  zeer  zuinig  in
gebruik en dagelijks gebruik zorgt voor een duidelijke huidverbetering; uw huid ziet er
weer gezond en stralend uit!

Zoals we ook in eerdere nieuwsbrieven hebben vermeld, is het aantal behandelingen op
de  nieuwe  locatie  zeer  beperkt  en  helaas  moeten  we  melden  dat  we  al  tot  eind
augustus  volledig  volgeboekt  zijn.  Voor  het  aanschaffen  van
thuisverzorgingsproducten  is echter altijd wel een afspraak  in  te plannen, dus
neemt u daarvoor gerust contact met ons op!

Maar er is ook goed nieuws! Want u kunt voor uw schoonheidsbehandelingen  nu
ook bij Roxanne terecht! Zij heeft inmiddels haar eigen salon aan huis in Moerkapelle
(QR Skin, 06 - 5081 0550). Voor uw pedicurebehandelingen kunt u contact opnemen
met Carola (0348 - 567 877).

Tot ziens in de salon!

Eva & Team

Bezoek aan de salon voor behandelingen of het afhalen van thuisverzorgingsproducten
uitsluitend op afspraak!

http://td43.tripolis.com/public/r/Z1jb1vAIWRhR_1BUAdQhIA/SQeaSVqkT3Aq6ZIIr13AOA/v3L9oqepKUP6mfOWmktprQ
http://td43.tripolis.com/public/r/Z1jb1vAIWRhR_1BUAdQhIA/SQeaSVqkT3Aq6ZIIr13AOA/v3L9oqepKUP6mfOWmktprQ
mailto:eva@balsobe.nl
mailto:eva@balsobe.nl
mailto:eva@balsobe.nl
http://td43.tripolis.com/public/r/jWZyqoJZPdzuhEfvxq8b4Q/SQeaSVqkT3Aq6ZIIr13AOA/v3L9oqepKUP6mfOWmktprQ
http://td43.tripolis.com/public/r/jWZyqoJZPdzuhEfvxq8b4Q/SQeaSVqkT3Aq6ZIIr13AOA/v3L9oqepKUP6mfOWmktprQ


afmelden

http://td43.tripolis.com/public/r/_1c8v_6XqXXzL3pa4pQy8Q/SQeaSVqkT3Aq6ZIIr13AOA/v3L9oqepKUP6mfOWmktprQ
http://td43.tripolis.com/public/r/_1c8v_6XqXXzL3pa4pQy8Q/SQeaSVqkT3Aq6ZIIr13AOA/v3L9oqepKUP6mfOWmktprQ

