NAZOMER NEWS

SEPTEMBER/OKTOBER 2019

Nazomer Duo
Kom vrijdagavond, gezellig met zijn tweeën, voor een Nazomer duo behandeling.
Geniet samen van heerlijke geuren en fijne massages met rustgevende muziek op de achtergrond. U wordt die avond verzorgd met
(h)eerlijke producten en na afloop kunt u genieten van een kop thee of koffie met wat lekkers en een presentje voor thuis.
Mogelijkheden tot boeken zijn op:
Vrijdagavond 6 september om 18:30 of 20:30 uur, 27 september om 18:30 uur of 25 oktober 18:30 of 20:30 uur.
Komen deze data niet uit? Mail dan naar dan info@schoonheidsspecialiste-confianza.nl voor een datum in overleg!

De Nazomer duo behandeling waaruit U kunt kiezen:
- Standaard Nazomer-Duo:

Rug massage, Gezichtsreiniging en -pakking, Decolletémassage en Gezichtsverzorging
Prijs voor 2 pers. €108,00

- Detox-massage:

Cupping rug massage en pakking, Hoofdhuidmassage, Warme kompressen en een verzorgende
body crème.
Prijs voor 2 pers. €118,00

Ha-Ra verkoopactie
Het zeker de moeite waard om u ervan te kunnen overtuigen dat Ha-Ra een zeer verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zich sterk
maakt voor milieu, mens en dier. Ha-Ra brengt unieke, biologische en hoogwaardige producten op de markt. U kunt nog tot 15
september nog gebruik maken van de Ha-Ra actie (zie bijlage)
Zomer verkoop Op = Op!
Handcrème 50ml normaal € 16 nu € 11
Handcrème 15ml normaal € 12 nu € 7
Deo lotion Tesoro voor zachte oksels na het scheren 50 ml normaal € 24 nu € 19 en 15 ml normaal € 18 nu € 13
Pak die kans!!

Actie behandeling
Vochtherstellende behandeling € 52,50
Ervaart u ook zo’n droge huid na deze fantastische zomerse maanden? Door zon, wind, warmte, water (zee & chloor) en airco wordt
de huid aardig op de proef gesteld. Tijd voor een vochtvasthoudende behandeling.
Behandeling opbouw: Reiniging fase 1, hyaluronzuur ampul en Intervall met wattenpakking, decolleté en schouder-nekmassage,
inmasseren crème, verzorging Intervall crème….
….en zet de behandeling thuis voort met het gekregen Hydroluron met gratis mini Intervall verzorging.

Profiteer nu met korting op alle massages
In de bijlage kunt u een keuze maken van welke massage u wilt genieten, graag van tevoren bespreken.

Voetreflex behandeling € 56,Wilt u even iets anders en goed voor de voetjes zorgen? Dan is het ook mogelijk om een
ontspannende voetreflex behandeling te ondergaan. Reflexologie ondersteunt onze
dagelijkse gezondheid en helpt lichamelijke en geestelijke klachten te verlichten.

Productverdieping
Fase 2 Interfall
Fase 2 Intervall helpt de vochtarme, gevoelige huid om de vochthuishouding te reguleren en is een betrouwbare opstap op weg naar
regeneratie. De Fase 2 is zo fijn van structuur dat de huid door een lichte massage snel wordt opgenomen. De verzorging kan 's
morgens, 's middags en 's avonds gebruikt worden al naar gelang de conditie van de huid. Interfall verbindt vet en vocht in de
bovenste huidlagen.
Verkoop producten Fase 2 Intervall
Fase 2 Intervall 15 ml
Fase 2 Intervall 50 ml
Fase 2 Intervall 50 ml airless

€ 22,€ 47,€ 49,-

Fase 3 en Hyaluronzuur
De samenstelling van deze dagcrème Fase 3 komt overeen met de samenstelling van de hydrolipidfilm van de gezonde huid. In fase
3 zijn bewust geen licht beschermende stoffen toegevoegd om de natuurlijke vitamine D synthese van de huid te verstoren.
Fase 3 beschermende dagcrème wordt ’s morgens dun aangebracht, ook indien vooraf een hyaluronzuur is gebruikt. Samen een
sublieme combinatie! Ook uitstekend geschikt voor een basis van make-up.
Verkoop producten Fase 3 beschermende dagcrème
Fase 3 beschermende dagcrème 15ml
Fase 3 beschermende dagcrème 50ml
Fase 3 beschermende dagcrème airless 50ml

€ 21,€ 45,€ 47,-

Hyaluronzuur
Als de hydrolipidfilm van de huid ten gevolge van vochtgebrek is verstoord, helpt Hydroluron het natuurlijke evenwicht te herstellen.

Verkoop producten Hyaluronzuur
Hyaluronzuur 15ml € 45,Hyaluronzuur 5 ml € 9,-

Een gezonde mooie huid iedere dag
Met een hartelijke groet,
Miranda Lubbers
Schoonheidsspecialiste Confianza
www.schoonheidsspecialiste-confianza.nl

