
 

 
Beste klant. 

  

Terwijl we genieten van de meimaand informeer ik u graag weer even. 

Want ook al mag de buiten temperatuur iets hoger, op de behandelstoel hier is het goed 

toeven! 

Genoeg behandelingen om uit te kiezen; een anti aging welness behandeling of de 

allernieuwste Micro Needling, het is aan u om te kiezen. 

  

Moederdag! 

Zondag 14 mei is het weer zover. Wilt u origineel voor de dag komen? 

Voor een leuk cadeau of een feestelijk verpakte cadeaubon bent u van harte welkom. 

Natuurlijk met een leuk Babor extraatje erbij! 

  

  

Wat betreft promoties is Babor enorm actief. Ik heb er drie voor u geselecteerd. 

Hieronder geef ik u de informatie. 
  

   
  

Babor Reiniging in een nieuw design. 

Niet alleen de buitenkant is vernieuwd, ook qua werkstoffen zijn de producten 

geoptimaliseerd: 

-      Door het zgn. anti-ox-complex wordt de huid beter beschermd tegen milieu 

invloeden. 
-      Door sporenelementen en mineralen uit speciaal gedestilleerd appelwater 

wordt de huid met vocht verrijkt en losser gemaakt. 



De verzorgende werkstoffen die u daarna op de huid aanbrengt kunnen zo nog 

beter worden opgenomen. 
-      Een speciaal polymeer ondersteunt de beschermingsfunctie van de huid en 

brengt het vocht- en lipidengehalte op peil, als een onzichtbaar 

beschermingsschild. 
  

De lijn is uitgebreid met nieuwe reinigingsproducten, zoals de Thermal Toning 

Essence en de Sugar Oil Peeling. 

Bovendien is er de nieuwe Silicone Cleansing Brush, een zeer handig, compact 

reinigingsborsteltje met als pluspunten: 

-      Massage èn peeling functie 
-      Anti bacteriële siliconen kop, geen verwisseling nodig 
-      Werkt op batterijen 
-      Waterproof. 
-      Prijs: € 39,50 

  

Speciale actie: Best Value Set voor € 60,- zie foto. 

BeautyWorks Promotie: Detox behandeling incl.Siliconenbrush voor thuis nu 

voor € 99,- 

  

  

Dr. Babor Hydro Cellular. 

Babors lijn voor huidverbetering (voor dames èn heren) is aangevuld met 2 nieuwe 

producten voor intensieve hydratatie (bevochtiging) van de huid. 

Ideaal voor elke dag, maar speciaal voor lente en zomer. 

Power en een Boost aan vocht, daarvoor zorgen de Hyaluron Infusion (serum) 

en de Hyaluron Cream. 

Pluspunten: 

-      Onmiddellijk + effect op lange termijn 
-      24 uurs vochtdepot 
-      Werkt als een hyaluron filler 
-      Verhoogt de opnamecapaciteit van de huid 
-      Reduceert zichtbaar droogterimpeltjes. 
-      Voor een vitalere, strakkere huid. 
-      De Prijs: Serum: € 66,-/30 ml, Crème € 60,- 50 ml.   

  

Lente/Zomeractie Skinovage. 

Uitzonderlijk leuk cadeau bij aankoop van uw favoriete Skinovage cremes: 

Bij besteding van € 99,- aan Skinovage producten ontvangt u een luxe AGE ID cushion 

foundation of een speciale set Dr. Babor bi-phase ampullen t.w.v. € 39,50 geheel 

cadeau. 

Zolang de voorraad strekt. 

  

Zoals u ziet is er altijd weer iets nieuws bij BeautyWorks. 

Graag tot ziens in de salon! 

                           
Met vriendelijke groet, 

  

Jolanda Heutink 

 


