
  
 
Geachte klant. 
  
De zomer is bijzonder goed van start gegaan. Ik hoop dat u geniet van het mooie weer; langzamerhand 
komen we een beetje in vakantiestemming daardoor. Of u nu thuis blijft of op reis gaat naar een warm oord, 
het is en blijft belangrijk uw huid goed te beschermen. 
Tijdens de behandelingen hier in de salon wordt daar uiteraard aandacht aan besteed. 
Zo hebben we de Holiday Prep Treatment, een mooie complete behandeling helemaal afgestemd op de 
zomer. 
Met daarin o.a. een koele Foam reiniging, een Gentle Peeling, insluizen van een heerlijke ampul  m.b.v. 
het Ultrasoon apparaat èn een zonproduct naar keuze voor mee naar huis. 
Behandeling à 60 min: € 84,50 
Behandeling à 90 min: € 99,50 
  
Ook bijzonder de moeite waard is de Babor Hydro Boost Treatment. 
Een intensieve Dr. Babor behandeling met het zgn. Hydro-Hype Effect: ‘from inside + outside’. 
From inside: De huid wordt van binnenuit gehydrateerd door stimulering van de huideigen 
hyaluronsynthese (vochtbinding). 
From outside: Het vochtgehalte van de huid wordt gestabiliseerd, o.a. door versterking van de natuurlijke 
huidbeschermingsbarriere. 
Bij deze zeer complete behandeling wordt gebruikt gemaakt van o.a. de Babor Fruitzuurpeeling, een 
Ultrasoon gedeelte en de allernieuwste Cellulose Vliesmaskers. 
Deze zijn speciaal ontwikkeld  voor een intensieve vochtverzorging. 
Tijdens de behandeling wordt 1 vliesmasker gebruikt; u krijgt er nog 2 mee voor thuis of op vakantie. 
Nu ter introductie: Hydro Boost Treatment incl. set voor thuis voor € 99,- 
De maskers zijn ook los verkrijgbaar per set van 3 stuks voor € 19,95. 
Zeer handig in gebruik, origineel als cadeautje, maar ook ideaal om mee te nemen op vakantie. 
Zo lang de voorraad strekt. 
En: uiteraard zijn bovenstaande behandelingen ook als Babor Men behandeling te boeken. 
  
Zomer tip! 
Dr Babor Hyaluron crème! 
Hebt u nog geen kennis gemaakt met deze heerlijk, luchtige crème? 
U hebt nog de kans, want hij is weer binnen. 
Deze allernieuwste Dr Babor crème heeft als pluspunten: 
#             direct effect  en effect op langere termijn 
#             24 uurs vochtdepot 
#             werkt als een hyaluron filler 
#             verhoogt de vochtopname van de huid 
#             reduceert zichtbaar droogtelijntjes 
#             voor een vitalere, strakkere huid 
#             De prijs: € 60,- voor 50 ml. 
Ideaal voor de zomer! 
  
 
 
 
 



Nog heel even: 
Skinovage promotie; 
Uitzonderlijk leuk cadeau;  bij aankoop van 2 Skinovage producten ontvangt u een Babor Age ID Cushion 
foundation t.w.v. € 39,50 geheel gratis! 
Het einde van de actie komt naderbij, dus check uw voorraad nog even. 
Want de Cushion Foundation is ideaal voor de zomer:  uitermate luchtig, zorgt voor een prachtige ‘glow’. 
  
Vakantie! 
De salon is i.v.m. vakantie gesloten van 22 juli t/m 13 augustus. Houdt u daar rekening mee? 
Mocht u nog iets nodig hebben: voorlopig zijn we er nog. 
  
Ik wens u  een hele fijne, ontspannen en goed verzorgde zomer toe. Mocht u op reis gaan; veel plezier, 
kom veilig weer thuis. 
Graag tot ziens in de salon. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Jolanda Heutink 

 


