Sculp is eenvoudig, praktisch, aangenaam en duurt niet lang!
“De Beautysalon - maart 2013”

Schrijf U vandaag nog in om snel te leren “Sculpen”!

PROEFSETJE
MILK&TONIC TWV 15,=

NU 7,50

PROEFSETJE
OLIE&TONIC TWV 15,=

NU 7,50

NOTEER ALVAST
www.sculp.eu
NIEUWE DATA
WORKSHOP SCULP

VRIJDAGMIDDAG;
10 of 17 februari
WOENSDAGMIDDAG;
22 of 1 maart

WINTER AANBIEDINGEN
Winter tijd een saaie tijd?
Of een tijd om tot rust te komen?
De feestdagen zijn weer voorbij en we kijken er met
veel plezier op terug. Voor ons ligt een prachtig
nieuw jaar, wat voor een ieder weer andere
uitdagingen, kansen en hopelijk vooral geluk en
gezondheid gaat brengen.

Warme Winterbehandeling!!!
Het lijkt erop dat we toch nog winter gaan krijgen.
Wat is dan lekkerder dan met de voetjes in een warm bad en dan hup…..op de behandelstoel.
De behandeling is erop gericht de bloedsomloop te stimuleren en afvalstoffen af te voeren.
Gezichtsbehandeling met voetbad 57 euro+ mini reiniging GRATIS
Voet-bad en -verzorging; circulatie bevorderend * reiniging en scrub gelaat * warme handpakking
* onzuiverheden * epileren * zuiverend masker met etherische olie en vulkanische klei * massage

Het belang van een goede reiniging !
Wat is jou reinigingsritueel? Even snel met een tissue/washand of reinigingsdoekje over je huid?
Helaas, werkt dat niet afdoende. Je veegt het “vuil” alleen van de bovenlaag, maar laat de restjes
in de poriën achter, net als de dode huidcellen die deze poriën doen verstoppen. Reinigings milk
of -olie en bijpassende lotion werken wel. De milk of olie ‘wast’ je huid en reinigt diep in de porie,
een vochtig watje verwijderd de restjes milk/olie en met de lotion op een natte wat of rechtstreeks
op je huid gesprayd begint je nachtverzorging.
Reinings ritueel aanbieding;
* een minisetje GRATIS bij een gelaatsbehandeling vanaf 58 euro
* een setje proefproducten twv 15 euro NU 7,50
* bij aankooop van een set reinigingsproducten 10% korting

Nieuwe data voor SCULP workshop !

De SCULPdagen in november waren een groot succes. Met een klein
groepje dames aan een grote tafel, leren over natuurlijke
huidverzorging en voeding en dan zelf aan de slag om de huid te
stimuleren en te verjongen. Uitnodiging volgt, data zie boven.

Vernieuwde website
Vernieuwde prijzen !!
www.natuurlĳkehuidverzorging.nl
Op de website is informatie
gewĳzigd over behandelingen en
over prĳzen. !!

