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Brrr … de herfst is echt begonnen! Nog niet zo lang geleden zaten we lekker buiten in
het zonnetje tijdens heerlijke (na-)zomerse dagen, maar nu staat de verwarming al aan!
Maar de herfst  is  ook bij  uitstek  het  seizoen om huidproblemen te  behandelen!  De
temperatuur is nu voldoende gedaald om weer couperose te kunnen prikken en andere
ontsierende huidoneffenheden rigoureus aan te pakken. Daar hebben we onze acties
van deze maand op afgestemd:

Het doeltreffend verwijderen van  vochtbultjes,  ingedroogde
bloedpropjes,  (steel-)wratjes  of  andere  huidoneffenheden  -
een behandeling van 15 minuten voor slechts € 25,=!

Als u deze behandeling combineert met de aanschaf van CNC
Aesthetic Pharm Security Hydro Lotion, ontvangt u € 5,=
korting op de behandeling!

CNC Security Hydro Lotion, een zachte gelcrème, pakt niet alleen pigmentatie aan,
maar ook verkleuringen als gevolg van bijvoorbeeld acnelittekens. Het remt de werking
van melanine, verlicht de donkere vlekjes op de huid, verzacht de geïrriteerde huid en
zorgt voor een gelijkmatigere teint. Een echte aanrader … uw huid zal er zienderogen
van opknappen!

Na de behandeling is het van essentieel belang de huid tegen de zon te beschermen om
verkleuring van de behandelde plekjes te voorkomen. Een zonverzorgingsproduct met
een factor 30+ zou voldoende moeten zijn. En vanzelfsprekend vindt u deze producten
van diverse gerenommeerde merken in ons assortiment! Op de combinatie van de
behandeling  en  de  aanschaf  van  CNC  Security  Hydro  Lotion  plus
zonbescherming ontvangt u deze maand zelfs € 10,= korting!

Huidproblemen? Balsobé! Aarzel niet om een afspraak te maken!

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/0OGB2HV+p2BNE2QFj1+GmQ/_BC2_n4S0zQ2ghjNFJCOHQ/v3L9oqepKUP6mfOWmktprQ
http://td43.tripolis.com/public/r/0OGB2HV+p2BNE2QFj1+GmQ/_BC2_n4S0zQ2ghjNFJCOHQ/v3L9oqepKUP6mfOWmktprQ
mailto:eva@balsobe.nl
mailto:eva@balsobe.nl
mailto:eva@balsobe.nl
http://td43.tripolis.com/public/r/nxnkAsrnl31_Q9C304LmeQ/_BC2_n4S0zQ2ghjNFJCOHQ/v3L9oqepKUP6mfOWmktprQ
http://td43.tripolis.com/public/r/nxnkAsrnl31_Q9C304LmeQ/_BC2_n4S0zQ2ghjNFJCOHQ/v3L9oqepKUP6mfOWmktprQ

