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Hartje zomer! Maar eigenlijk niet echt onze bekende Hollandse zomer … Soms
aangenaam warm, dan weer bewolkt en klam, soms bijna tropisch en heel af en toe een
drupje regen. Dat vraagt nogal wat van uw huid! Die gaan we deze maand daarom
tegen actieprijs extra verwennen en verzorgen! U ontvangt namelijk
€ 6,= korting op een heerlijke set van pHformula
SOS Repair Cream plus SOS Eye Rescue
plus een gratis ampul met fruitzuren t.w.v. € 12,50!
Uw voordeel is dus € 18,50!
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Fruitzuren doorbreken de bovenste huidlaag, die uit dode huidcellen bestaat. Daardoor
dringen de werkzame stoffen dieper door in de onderste huidlagen. De
collageenaanmaak wordt gestimuleerd en verstopte poriën worden gereinigd, waardoor
onzuiverheden worden verminderd. Lijntjes, pigment- en ouderdomsvlekjes
vervagen en de huid wordt gladder en krijgt een egaal en stralend aanzien.
Verzorg de huid daarna met de SOS Repair Cream, een zachte, romige crème voor de
droge tot zeer gevoelige huid. Deze crème beschermt de huid tegen vochtverlies,
hydrateert en geeft comfort aan een extreem droge of gevoelige huid. Het legt een
filtertje aan op de huid om de huid intensief te beschermen tegen invloeden van
buitenaf.
De pHformula SOS Eye Rescue is bijzonder zuinig in gebruik en speciaal
ontwikkeld om het gebied rond de ogen te verhelderen, ontgiften en verstrakken. Een
krachtige combinatie van actieve ingrediënten vermindert de fijne lijntjes, rimpels,
zwellingen onder de ogen en donkere kringen. Reflecterende pigmenten zorgen
voor directe verheldering van de huid rond de ogen.
Met onze actie van deze maand houdt uw huid meer vocht vast en voelt de huid
onmiddellijk aangenaam en ontspannen aan. Haal deze set dus snel in huis!
Tot ziens in de salon!
Eva & Team

Bezoek aan de salon voor behandelingen of het afhalen van thuisverzorgingsproducten

uitsluitend op afspraak!

