NOVEMBER 2016

E I N D E J A A R S

J O U R N A A L

ART O F BE AUTY
SPA shampoo en haarlotion

ZAO BEAUTY BOX EN
POWDER PUFF

Nieuw Natural Face Lifting
Natural Face Lifting
massage TONE BOOSTER
Een korte en krachtige
behandeling die zich richt op
het spierweefsel van het
gelaat. Hierdoor krijgen we
een liftend & openend effect
in het gelaat en van de
contouren van mond en
ogen. De wangen worden
steviger en de neuslippenplooi vervaagt.

TONE of COLLAGEEN
BOOSTER BEHANDELING

Natural Face Lifting
massage COLLAGEEN
BOOSTER.
Een geconcentreerde
massage die specifiek werkt
op het bindweefsel in de
huid om zo de natuurlijke
aanmaak van collageen een
boost te geven. Hierdoor
vervagen rimpels, krijgt de
huid een frisse uitstraling
door verhoging van de
bloedcirculatie en verhoogt
het haar soepelheid en
elasticiteit.

wortel zorgt voor het herstellen
van vocht en elasticiteit van de
huid?
Ze versterken het immuunsysteem en stimuleren de lever.
Werkt de lever niet goed dan
kunnen afvalstoffen via de huid
naar buiten komen, wat veel
klachten
kan geven;
acne,
eczeem etc.

reiniging gelaat * scrub*
Tone of Collageen Booster
massage* voedend masker
met serum olie* lymfe
drainage (klokjes),* dag/
nacht verzorging 70,=
Ter kennismaking met
Gratis 15 ml Aloe Vera Gel

AANBIEDINGEN

* LaViesage nutricosmetics
als aanvulling op huidverbeterende behandelingen;
supplementen die de huid
versterken, vocht binden en
bindweefsel helpen vormen.
* Skin Base 180 (bindweefsel,
haren, nagels)

* Skin Hydr & Epidermoil 30

(remt vochtverlies & veroudering)

Wist je dat;

NU 54,= p.s

SET 100,=

* Zao Beauty Box 18,50 euro
te vullen met refill blush of
oog/schaduw
Gratis
* Zao Powder Puff
bij aankoop Zao make-up
twv 25 euro
* SPA Shampoo of lotion
tegen haaruitval of droog en
futloos haar 25 % korting
Graag tot ziens in de salon!!!
(geldig tot 31 december of zolang de
voorraad strekt)

