Nieuwsbrief november - december 2018
Bij iedere complete behandeling een hals/decolleté pakking cadeau!
Decléor

De Decléor Christmas Gift Sets zijn er weer!!!
Heel leuk om cadeau te doen tijdens de feestdagen.
De Gift Sets zijn verkrijgbaar vanaf €24,95
Bijvoorbeeld de 'Be merry and Hydrate' cadeau set
Inhoud: De heerlijke rijke Hydra Floral crème €49,75
U krijgt de everfresh oogcrème t.w.v. €36,- en de aromessence t.w.v. €17,50 cadeau!

Sans Soucis

De verstevigende dagcrème 'Time of my Life' nu met gratis vliesmasker!
Breng aan op gezicht, hals en decolleté! Heerlijk! 50 ml voor €47,50

Prachtige nieuwe herfst/winter tassen!

Bulaggi

neem ook een kijkje bij onze mooie avondtasjes.
We hebben ook mooi bijpassende sjaals!
Decléor

De super verstevigende ''Prolagene Liftcrème'' is een dag/nacht
verzorging voor gezicht, hals & decolleté. Voor €81,95
Ook in een (kerst)cadeauverpakking verkrijgbaar met gratis masker, olie en oogcrème!

NIEUW I'm Matt Lip Fluid

Pupa

Deze lipgloss blijft super zitten en heeft een matte look!
Van €18,75 nu voor €15.Sans Soucis

Daily Vitamins luxe anti-age 24-uurs crème met hyaluronzuur €24,95
Nu met gratis heerlijke handcrème light, in een cadeauverpakking!

Marbert

De lekkere frisse ''Marbert Classic Sport'' voor de man in
eau de toilette €33,75 en hair & bodywash €16,95. Leuk voor de feestdagen!

Sans Soucis

Outdoor crème SPF 15 is een heerlijke
Beschermende dagverzorging (wind, water en UV-straling)
Erg handig voor bijvoorbeeld de wintersport. Nu 50ml. voor €15,-

Pupa

NIEUW
Mooie oogschaduw potloden van VAMP! 'Ready to Shadow'
Normaal €16,95 nu voor €15.-

Open avond

Noteer in uw agenda: donderdag 22 november van 18:00 tot 21:30 uur
Deze avond hebben wij een ''inloopavond'' voor sint en kerst (cadeau's)
Heel veel leuke acties deze avond!
Koffie,thee of prosecco met wat lekkers staat voor u klaar!

Wij wensen u fijne feestdagen en wij zullen u in 2019 weer laten stralen!!!
Volg ons op Facebook & Instagram
of kijk op onze website: www.schoonheidssalonmieke.nl
Carolien, Sylvia en Mieke
De Kwekerij 16, 1921XZ Akersloot (0251) 31 41 09

