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Het regent af en toe (wat misschien stiekem toch wel prettig is), maar de zon laat zich
ook regelmatig zien. Dat betekent smeren … smeren … smeren! Daarom deze maand als
actie leuke kortingen op diverse zonproducten:

CNC Anti-Aging Sun Fluid SPF 50
van € 53,50 voor slechts € 50,=;

CNC Couperose Reducing
Cover & Care Cream

van € 28,50 voor slechts € 25,= &

de Académie Sunstick SPF 50+
van € 24,50 voor slechts € 20,=!

Door  de  hoge  zonbeschermingsfactor  beschermt  de  CNC  Anti-Aging  Sun  Fluid
effectief tegen de schadelijke effecten van zonlicht en wordt de eigen beschermingstijd
van de huid verlengd om zo vroegtijdige huidveroudering te voorkomen. Daarnaast
laat deze fluid geen lelijke glans achter op de huid, wat ideaal is voor de huid met een
kleurtje!

CNC Couperose Reducing Cover & Care Cream  is  een innovatieve en voedende
crème met een uniek drievoudig effect. Een corrigerende groene tint camoufleert
de roodheid optimaal, de hoge zonebeschermingsfactor (SPF 50) beschermt de huid
tegen nieuwe roodheid en panthenol, vitamine E en lipiden zorgen voor de ultieme
voeding en extra verzorging van de huid.

De handige Académie Sunstick SPF 50+ is ideaal voor de bescherming van de
kwetsbare plekjes, zoals reeds bestaande pigmentvlekjes, littekens, jukbeenderen, de
neus en de lippen. Maar vergeet ook de oren niet!

Dan hebben we helaas nog vervelend nieuws  voor de trouwe afnemers van onze
thuisverzorgingsproducten. Al onze leveranciers hebben namelijk aangekondigd dat zij
de  prijs  van  hun  producten  per  1  juli  2022  gaan  verhogen!  Houd  rekening  met
prijsstijgingen van 5 tot 10% met uitschieters naar zelfs 15 en 20%! Helaas
kunnen wij niet anders dan deze hogere prijzen aan u doorberekenen. Maar voor de
producten die wij nog op voorraad hebben, zullen wij de oude prijs in rekening brengen
zolang de voorraad strekt. Maar … OP = OP!

Bent u in deze dure tijd op zoek naar voordeel? Sla dan snel uw slag!

Tot ziens in de salon!

Eva & Team
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