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Sinterklaas  staat  voor  de  deur  (bij  sommigen  zelfs  letterlijk!)  en  ook  de  eerste
Kerstbomen zijn al te zien … december is begonnen en het nieuwe jaar is in zicht! Wij
sluiten 2022 af met een actie die is gericht op het snel oplossen van huidproblemen,
zodat uw huid er tijdens de feestdagen gladder, jeugdiger en aantrekkelijker uitziet! Dat
doen wij deze maand met de

Serums van Dr K Dermal Health Care;

deze maand voor slechts € 70,=!

(normale prijs € 95,=)

De serums van Dr K zijn er in vier varianten: het Repair and Prevent Anti Aging
Serum pakt huidveroudering aan, het Repair and Transform Pigmentation Serum
wordt aanbevolen voor een huid met hyperpigmentatie of een ongelijkmatige teint, het
Repair and Purify Acne Serum verbetert de huid met acne of de acnegevoelige huid
en het Repair and Protect Premium Serum  versterkt  de gevoelige huid en pakt
rosacea en eczeem aan.

Alle  serums  van  Dr  K  zijn  zeer  zuinig  in  gebruik,  versterken  de  huidbarrière,
versnellen het herstel van de huid en verbeteren de hydratatie. Dagelijks gebruik zorgt
voor een duidelijke huidverbetering; uw huid ziet er weer gezond en stralend uit!
Een  echte  aanrader  als  u  huidproblemen  heeft!  Binnenkort  verdwijnt  de  Dr  K
productlijn uit ons assortiment, maar we hebben nog een beperkte voorraad. Haast u
dus, want op = op!

Zoals we ook in eerdere nieuwsbrieven hebben vermeld, is het aantal behandelingen op
de nieuwe locatie zeer beperkt en helaas moeten we melden dat we al tot eind maart
2023 volledig volgeboekt zijn. Voor het aanschaffen van thuisverzorgingsproducten is
echter altijd wel een afspraak in te plannen, dus neemt u daarvoor gerust contact met
ons op!

Rest ons nog u een heel gezellige decembermaand te wensen en natuurlijk hele fijne
Kerstdagen en een veilige jaarwisseling!

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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