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Na wat koude dagen loopt de temperatuur gelukkig weer op en blote armen en benen
worden weer zichtbaar … Die zien er natuurlijk een stuk beter uit als ze al een beetje een
kleurtje hebben! Daarom ontvangt u deze maand
bij een CNC-set van Oranjebloesem Dagcrème plus Jojoba Nachtcrème
(samen € 110,=)
een tube zelfbruinende zonnecrème t.w.v. € 29,50 cadeau!
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De zelfbruinende zonnecrème geeft uw armen en benen een subtiel tintje zonder
dat u daarvoor uren in het zonnetje hoeft te zitten. Maar zo'n leuk kleurtje betekent
natuurlijk niet dat u uw gezicht niet hoeft te verzorgen!
Een optimale verzorging van de huid gedurende de dag zorgt voor een heldere en frisse
uitstraling. Nieuw in ons assortiment is de CNC Oranjebloesem Dagcrème met een
aangename fruitige geur. Deze romige dagcrème met een matterend resultaat voorziet de
huid van voldoende vocht en heeft een regulerende en kalmerende werking. ’s Nachts
herstelt de huid zich en dat natuurlijke proces wordt versterkt door het gebruik van een
goede nachtcrème. CNC Jojoba Nachtcrème - ook nieuw in ons assortiment - is een
rijke, intens voedende nachtcrème, die de huid van voldoende lipiden voorziet, de
huidbarrière beschermt en zorgt voor intensieve hydratatie.
Met onze actie van deze maand bent u dus van top tot teen verzorgd en ziet u er stralend
uit! Mocht u deze aanbieding of andere thuisverzorgingsproducten aan willen schaffen,
neemt u dan contact met ons op voor het inplannen van een afspraak? Zoals we
ook in eerdere nieuwsbrieven hebben vermeld, zijn we niet altijd op de nieuwe locatie
aanwezig en helaas is er de komende tijd geen ruimte in onze agenda om behandelingen
in te plannen.
Tot ziens in de salon!
Eva & Team

Bezoek aan de salon voor behandelingen of het afhalen van thuisverzorgingsproducten

uitsluitend op afspraak!

