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November! Met die hoge temperaturen van de laatste tijd is het bijna niet voor te stellen
dat we volgende maand al Kerst vieren! Toch is het zo en daarom spelen we daar nu al
op in met onze acties van deze maand. Onze eerste actie zorgt ervoor dat u er tijdens de
feestdagen stralend uitziet en met onze tweede actie zetten we een echt Kerstproduct in
de spotlights! Onze eerste actie is een special edition van het

Académie 24H Hydraderm Serum

Normaal 30 ml voor € 65,=

Tijdelijk de special edition van 50 ml voor dezelfde prijs!

Dat betekent meer dan 65% extra voor dezelfde prijs!

Académie  24H  Hydraderm  Serum  is  een  intens  hydraterend  serum  voor  alle
huidtypes. Dit serum is een ware technologische doorbraak met hyaluronzuurparels,
appel en Aloë Vera. Hyaluronzuur heeft een intensief hydraterende werking, appel is
rijk aan antioxidanten en verheldert de huid en Aloë Vera hydrateert en kalmeert de
huid. Dit zijdeachtige en vloeibare serum zorgt voor een gladde en stralende huid. Het
product is beperkt voorradig, dus reserveren is gewenst!

Met onze tweede actie van deze maand kunt u in stijl aftellen naar Kerst en de voorpret
verhogen met de

CNC Adventskalender

voor slechts € 75,=!

Deze luxe adventskalender is niet alleen een feest om open te maken, maar achter
de 24 luikjes zijn 2 high-tech producten en 22 ampullen verborgen voor een zachte,
stevige en gezonde huid. De waardevolle ampullen vol effectieve werkstoffen en de
high-tech krachtproducten zijn perfect geordend en op elkaar afgestemd, zodat uw
huid er tijdens het Kerst- en Oudejaarsfeest stralend uit zal zien!

Tot ziens in de salon!

Eva & Team

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