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Geachte klant,

De herfst heeft zijn intrede gedaan.
De weersomstandigheden veranderen.
Tijd om het binnenshuis weer sfeervol te maken!
Maar ook de huidverzorging kan wat extra aandacht gebruiken
tijdens de seizoenswisseling.
Dat weten we bij Babor, want qua nieuwe producten en promoties is
de mooiste tijd van het jaar aangebroken!
Verheug u maar.
U ziet ook dat het BeautyWorks Nieuws in een nieuw jasje is
gestoken. Ik ben benieuwd wat u er van vindt. 
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We zijn sterk. We zijn mooi. We zijn uniek.
 

Elke mens is uniek. En zo individueel als onze schoonheid is, is ook onze op maat
gemaakte verzorging van Babor. Met beauty producten die perfect afgestemd zijn op
onze verzorgingsbehoeften, voelen we ons altijd en overal goed in ons vel en stralen
zelfbewust. 
 
BABOR ondersteunt ons daarbij op unieke wijze om mooi te zijn. We
hebben power. En er bestaat maar één verzorging voor ons.
 

BABOR ask for more

Babor helpt om met een lach naar uw spiegelbeeld te kijken!

Dit najaar is er weer de promotie van de HSR, Reversive en Sea Creation, de luxueuze
anti aging en anti rimpel verzorging van Babor.
De persoonlijke lifting voor uw huid; de producten zorgen ervoor dat uw huid er optisch
gladder en elastischer uitziet en dat de contouren worden verstrakt. 
Kortom, de huid krijgt een jeugdiger uitstraling.
Dit dankzij de combinatie van zeer werkzame stoffen, (waaronder het Re Youth Complex),
die ervoor zorgen dat uw huid er jonger en stralender uitziet en reeds aanwezige
ouderdomsverschijnselen verminderen.
Deze luxueuze producten zijn, evenals voorgaande jaren, bij BeautyWorks nu met zeer
aantrekkelijke korting te verkrijgen.

https://www.youtube.com/watch?v=euoRxI6d-LA


Ook is er weer de leuke combinatie aanbieding van de HSR - en Reversive
behandeling incl. producten voor thuis.
Daarover vertel ik u graag meer in de salon.
Extra leuk dit jaar is dat u daarbij een chique Babor make up tas cadeau ontvangt.

Beauty in a bottle.

Al eerder aangekondigd, nu ook gearriveerd.
De favoriete Babor ampullen zijn vernieuwd, bovendien
zijn er nieuwe soorten bijgekomen.
Bij uw volgende bezoek kunt u ermee kennismaken,
bovendien ontvangt u een van de nieuwe ampullen
cadeau bij uw aankopen.

Over de ampul:

2 ml werkstofconcentraat
8 x zo geconcentreerd als uw crème
meteen resultaat, zichtbaar en voelbaar
sneller en effectiever dan elk ander cosmetisch
product
voor iedere huidbehoefte een specifieke, hoog
geconcentreerde ampul
eenvoudig aangebracht: minimale inzet, maximale



werking!

Adventskalender 2017

Uw persoonlijke kuurplan voor het najaar, 24 ampullen in een
prachtige verpakking. 
De start van deze kuur is een intensieve hydratatie. Aansluitend
krijgt de huid verschillende werkstoffen voor de doelgerichte
vitalisering, regeneratie en verstrakking van de huid.
Een prachtig cadeau voor een geliefde of voor uzelf, in chique
verpakking.
Prijs: € 70,-
Reserveert u even? Want op = op.

SAVE THE DATE!!!!

Vrijdag 24 november aanstaande van 16:00-19.00 organiseren we weer iets leuks voor de
klanten van BeautyWorks.
Noteert u de datum alvast in de agenda? Nadere info volgt!

Huidverbetering van de bovenste plank

 
Het najaar is de tijd voor
intensieve behandelingen, zoals
Microdermabrasie en Micro Needling.
Zeer mooie resultaten ontstaan na
behandeling in kuurverband, maar ook na
een eenmalige behandeling zult u
enthousiast zijn over het resultaat.



Daarom nu een leuke aanbieding:
Eén complete Micro Needling behandeling
incl. een Post Treatment Set voor thuis nu
voor € 169,-
De set bevat verzorging voor ruim 2
weken: Dr Babor Calming Serum,
Collageen Booster Crème, Sunblock en
2x Collageen Booster Infusion.
 

Ik hoop dat bovenstaande u aanspreekt. Wanneer u denkt dat uw
huid iets extra’s kan gebruiken, kunt u altijd bellen of mailen voor
een afspraak.
Graag tot ziens in de salon!
 
PS: Velen van u weten het reeds; de meest recente informatie m.b.t.
BeautyWorks vindt u altijd op de facebook pagina en op de website.
Neemt u eens een kijkje? U komt er nu gemakkelijk door te klikken
op het facebook of website icoontje onderaan deze nieuwsbrief. 
Uiteraard wordt een facebook like zeer gewaardeerd.
 

Met vriendelijke groet,
 
Jolanda Heutink

 

https://www.facebook.com/beautyworksteteringen/
http://www.beautyworks-teteringen.nl/
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