
  

                                                                                    

Geachte klant. 

Voor velen van u zit de vakantie er weer op, een aantal geniet nog van de laatste dagen. 

Hopelijk hebt u een fijne vakantie gehad, in binnen- of buitenland, en hebt u weer zin om aan de slag 

te gaan. 

Ik heb er ook zin in!  De salon is weer lekker opgestart afgelopen week en dat begon met een 

bijzonder moment. 

BeautyWorks is onderscheiden en heeft het keurmerk “Babor Excellence Instituut” gekregen! Om 

hieraan te voldoen wordt gekeken naar cosmetische expertise, product know-how en professionele 

ambiance incl. hygiëne. 

 

  

  



Het certificaat wordt op meerdere niveaus gegeven waarvan Excellence Instituut het hoogste is.  

Ben er ontzettend blij mee! Bij uw volgend bezoek aan de salon kunt u de award bewonderen en 

genieten van de bijbehorende traktatie. 

  

Maar het belangrijkste blijft natuurlijk uw huid. Speciaal voor na de vakantieperiode hebben we 

de  Summer Glow Treatment in de promotie. De huid heeft enorm te lijden van de zon, zilte lucht en 

wind. (Maar ook van de regen!) Boek daarom een afspraak zodat we kunnen helpen bij het herstel 

van de huid en het behouden van uw look. 

De mooie Summer Glow Behandeling bevat onder meer een luchtige foam reiniging, een intensieve 

peeling, een ampul  en een hydraterend vliesmasker. Daarbij ontvangt u een exclusieve Dr Babor bi-

phase ampullen kuur van 2 weken voor thuis, dit alles inclusief voor € 129,-. 

Uiteraard is deze behandeling ook in de Babor Men uitvoering verkrijgbaar. 

Zolang de voorraad strekt. 

 

  

                                                     

Nieuw! Ook van Dr. Babor: De Lifting Highlight set. 

De populaire Dr. Babor Collageen Booster Crème (de zeer krachtige anti aging crème met een 

luchtige textuur) heeft nu ook een rijke variant: 

de Collageen Booster Crème Rich! Deze crème gaat verminderde weefselstevigheid tegen, reduceert 

de rimpeldiepte en ondersteunt de huidbeschermingsbarrière. 

De huid ziet er gladder en jeugdig fris uit. 

De set bevat: De Dr Babor Collageen Booster Crème Rich (15 ml), het Dr Babor Infusion Serum (7 

ml) en de Dr Babor Collageen Booster Crème (normale inhoud, 50 ml) 

Nu voor € 100,50. Normale waarde € 159,- 

  

 

Coming soon! 

Zeer binnenkort verkrijgbaar in de salon: 



                               

-          De vernieuwe Babor Bodyline: Babor lichaamsverzorging in 4 geuren. 

Ter introductie een leuke Experience set à  4 producten voor € 19,90. 

 

                 

-          Babor ampullen; de favoriete ampullen in een nieuw design. 

Bovendien: 2 nieuwe ampullen, namelijk de: 

-          Matte finish ampul: vermindert poriegrootte en vetglans, schenkt vocht. 

-          Perfect Glow ampul: met natuurlijk peeling effect en ultrafijne pigmenten voor een jeugdige 

glow. 

Uiteraard hebben we voor de ampullen ook weer een leuke aanbieding. 

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 steeds op 

mijn Fb account: beautyworksteteringen. 

Neemt u eens een kijkje? Uiteraard wordt een like zeer gewaardeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Jolanda Heutink 


