Vaderdag-duoset

2 in 1 wash + verzorgende crème
Nu aan 10% korting of samen voor 65€ ipv 72€

Power Face & Body Wash:

verfrissende reinigingsgel, helpt om scheerbrand en
onzuiverheden te voorkomen.
Hydro Power Fluid:

Stimulerende vochtbooster, dag en nacht, ondersteunt de collageen en de hyaluronproductie.

Onze dagelijkse omgeving beïnvloedt zichtbaar het uiterlijk en de
gezondheid van de huid met als
gevolg: Verstopte poriën, vermoeide huid, onregelmatige pigmentatie, vale teint en het gevoel
dat de huid verstikt. Daarom is

het nu tijd voor de lenteschoonOf cadeaubon ‘vaderdag-arrangement’:
Ontstressende rugmassage + mini reflexologie +
mini gelaatsverzorging à 75€ of 90€.
Of schenk een bon of product naar keuze.

maak!

Met de Green Peel Energy bekom
je natuurlijke energie om de cellen te vernieuwen. Leeftijd gerelateerde huidproblemen verminderen maar ook onzuiverheden,
littekens en pigmentstoringen.
+ Ampoule vers geactiveerde
vit C voor 1 week thuisgebruik

Een betere huidstructuur, vermindering van cellulitis en betere contouren bekom je met de nieu-

we Dr. Schrammek body producten. Zoals de Super Body Peeling, Shape Body Oil en CelluContour
Body cream. Op basis van Guarana extract wordt er vetvermindering in probleemzones waargenomen en stimulering van ontgifting en maakt de huid stevig en glad. Kortom dé producten voor
huidverzorging thuis tijdens de lente/zomer maanden.
Nieuw:

Behandeling (massage en pakking) dijen, buik of armen à 10% korting in kuur (6 behandelingen)
Of 80 à 100€ voor 1 behandeling

En/of Bodypeeling (34€) Bodycream (67€) body Oil (54.50€) voor thuisgebruik.

In het voorjaar elimineer je van
nature extra en zo kan je ook nu
makkelijker je lichaam zuiveren van
afvalstoffen of afvallen.
Actie lichaams-scrub-massage

+ 2 x infrarood + Detox ampoulen

(kuur voor 20 dagen) nu aan 130€.
Met advies of opvolging gedetailleerde bodyscan werk je aan een
betere lichaamsconditie.

Afspraken laserbehandeling met de diodelaser:
Op vrijdag 20/05 en 1/07 worden de behandelingen ‘definitieve ontharing’ verdergezet.
Ook die dagen kan een korte voorstelling worden verkregen bij interesse al of niet met het
nemen van een gratis proef.
Warme lente groet,
Annick

