
 

 
  

Geachte klant. 

  

Hopelijk hebt u genoten van een mooie (na)zomer. 

Met een heerlijk herfstzonnetje aan de hemel is dit een mooi moment om u op de hoogte 

te brengen van onze leuke najaars aanbiedingen. 

Want zoals u weet heeft de huid verzorging nodig die is afgestemd op het seizoen. 

Uiteraard sluiten onze promoties daar perfect op aan. 

Tijdens het najaar hebben we o.a. te maken met grotere verschillen in temperatuur 

binnen en buiten; uw huid moet zich veel meer aanpassen en kan reageren door droger 

en schraler te worden. 

Zover hoeft het niet te komen! 

Babor heeft prachtige behandelingen dit najaar zodat we de problemen voor blijven, ons 

goed voelen en er super verzorgd uitzien. Dit geldt uiteraard voor dames en heren: alle 

behandelingen zijn er in een Babor Men versie; aan de mannenhuid aangepast. 

  

Dr. Babor Neuro Sensitive. 

De lijn voor de (over)gevoelige huid is helemaal vernieuwd. 

Bevat werkstoffen die de gevoelige en extreem droge (eczeem) huid al vanaf de reiniging 

kalmeert en verzorgt. 

Door de werkstof microsilver herstelt de huid sneller en gaat het weerstandsvermogen 

omhoog. 

Nieuw in de lijn zijn de Rebalancing Liquid, een zuurgraad herstellende, kalmerende 

lotion om te gebruiken na de reiniging. Prijs €29,50. 

Ook is er een ampullenkuur opgenomen in deze serie, het Microsilver Concentrate, 

uiterst effectief in de aanpak van roodverkleuringen, jeuk en irritaties. Per set van 7 

ampullen €39,50. 

Speciale aanbieding in november: Neuro sensitive cellular behandeling + Neuro 

Sensitive Creme + set microsilver ampullen 

voor €120. Uw voordeel €40! Zo lang mijn voorraad strekt. 

  

Babor HSR Lifting en Babor Reversive: de toppers van het najaar! 

  

High Skin Refiner 

De anti rimpel expert van Babor met vijfvoudig werkstofcomplex. Werkt zeer effectief 

bij het tegengaan van de meest verschillende soorten rimpels. 

De oogcreme is al jarenlang de meest gebruikte oogcreme bij Beautyworks. Prijs 

€67. 

Een super extract uit acacia zijde tilt het bovenooglid op en verstevigt het weefsel van 

het ooggebied. 

Wederom dit najaar: super HSR promotie; tot €50 korting op de HSR lifting 

behandeling in combinatie met een HSR creme. 

Met als extra een leuke set samples Reversive en HSR. 

  

Babor Reversive 

De meest exclusieve anti-aging lijn van Babor met het “re youth complex”. 

Babor draait de huidveroudering terug met een sublieme werkstoffencombinatie. 

De huid krijgt haar jeugdige uitstraling terug en ziet er strakker en frisser uit. 

Twee nieuwe producten in deze lijn: 



Reversive anti-aging serum. 

Een exclusief serum dat de celactiviteit ondersteunt en de collageen afbraak krachtig 

remt. 

Super aanvulling voor onder uw creme! Prijs €141. 
 

Reversive anti-aging overnight Mask. 

Tijdens de nacht vindt regeneratie en herstel van de huid plaats. Het overnight mask van 

Babor ondersteunt deze processen intensief. 

’s Ochtends ziet de huid er verfijnd, glad en jeugdig fris uit. 

Gemakkelijk in gebruik: 1-2 keer per week aanbrengen in plaats van uw 

nachtverzorging. Prijs €54. 

In de zeer complete Reversive behandeling ervaart u de anti-aging verzorging, 

verwennende massages en een direct zichtbaar effect. Prijs: €160. 

De korting op deze behandeling kan oplopen tot €160 bij aankoop van Reversive 

producten! Alleen tijdens de actie periode! 

Meer informatie in de salon. 

  

Make-up workshops. 

Vanwege het succes van de workshops even dit bericht. 

Was u niet in de gelegenheid te komen? 

Wat jammer, het waren erg leuke, leerzame avonden. Daarom gaan we ermee door. 

Ook met het oog op een feestelijke make-up voor de december maand. 

Vanaf 4 personen plannen we een workshop op maat. 

Dus: individueel of met een groepje, meldt u zich gerust aan. 

Samen bepalen we datum en tijd. 

  

Graag tot ziens in de salon, ik verheug me erop u weer te zien. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Jolanda Heutink 

 


