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Bezoek onze
website!
www.balsobe.nl

De tijd  vliegt  … de  eerste  maand van  het  nieuwe jaar  ligt  alweer  achter  ons!  Dat
betekent  dat  we aan de maand begonnen zijn  waarin  de dag van de liefde valt  …
Valentijnsdag! Wilt u er deze dag (en alle andere dagen van het jaar) stralend uitzien?
Dan hebben we een heerlijke actie voor u:

Académie 24h Hydraderm Serum

Normaal 30 ml voor € 65,=;
nu 50 ml voor dezelfde prijs!

In combinatie met het
Académie Hydraderm masker
(50 ml voor € 40,=) ontvangt u

daarnaast ook nog € 7,50 korting!

Alle producten van de Hydraderm serie van Académie brengen het vochtgehalte van
de huid direct  weer op peil,  verlichten irritatie,  herstellen de huid en verbeteren de
elasticiteit en stevigheid.

Het zijdezachte 24h Hydraderm Serum combineert hyaluronzuurparels met een gel
die rijk is aan hydraterende actieve ingrediënten. De huid is direct glad, stralend en
intens gehydrateerd!

Het verzachtende en revitaliserende Hydraderm masker  laat droogtelijntjes en een
trekkerig gevoel verdwijnen als sneeuw voor de zon. De huid voelt na gebruik direct
weer ontspannen, comfortabel en zacht aan.

Alle  producten  van  de  Académie  Hydraderm  serie  zijn  voor  bijna  100%  van
natuurlijke oorsprong, bevatten onder andere origineel appelwater, appelextract en aloë
vera en zijn geschikt voor alle huidtypen.

Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld, is uw esthéticienne om gezondheidsredenen
de komende tijd niet in staat behandelingen te verzorgen. Maar voor de aankoop van
onze  actie  van  de  maand  of  andere  thuisverzorgingsproducten  kunt  u  altijd  op
afspraak in de salon terecht. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op!

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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