Nieuwsbrief Lente!
Verzorgingsolie S.P.A. voor versteviging van de borsthuid
en decolleté
Met het voorjaar in zicht is het goed om aandacht aan de decolleté-huid te besteden. Het
voorjaar en de zomer zijn bij uitstek de periodes waarin dit stukje huid meer zichtbaar is. Maar
juist het voorjaar en de zomer geven door de zon een versnelde veroudering van het
decolleté. De aanmaak van collageen loopt terug waardoor de huid haar elasticiteit verliest.
Dit proces is te vertragen door de huid goed te beschermen en te verzorgen.

De S.P.A. decolleté olie bevat ruim 40 % etherische olie en is daardoor een sterk
regenererend product.
1 pompje per dag op een vochtige huid aanbrengen is voldoende. De huid wordt zichtbaar
gladder.
Deze olie is niet alleen effectief bij een ouder wordende huid, maar ook na zwangerschap,
borstvoeding, na het afslanken, voor de rokershuid en de zonnebank-gebruikers.

Indien u deze verzorgingsolie aanschaft, krijgt u een heerlijke decolleté-behandeling
ter waarde van € 14,- cadeau tijdens uw gezichtsbehandeling!

Winterjassen-Aktie maart en april

Steeds meer producten van Dr. Baumann Cosmetica kregen en krijgen een nieuw jasje.
Le P’tit Paradis wil deze nieuwe verpakkingen graag presenteren en daarom krijgt u korting
op de ‘oude’ verpakkingen, oftewel de winterjassen.
Laat de lente maar komen!
Indien u wilt weten welke producten aan een nieuw jasje toe zijn en wat de prijzen zijn, stuur
ik u graag een bijlage toe.

Detoxen : lief voor je lijf
Het is goed voor alle organen, dus ook voor je huid, om minstens 1 x per jaar het lichaam te
ontdoen van afvalstoffen. De Detox-kuur van S.P.A. is makkelijk in gebruik, zacht maar zeer
effectief voor het lichaam. Gaandeweg de kuur voelt u zich meer fitter en energieker.

In maart en april krijgt u 25% korting op deze uitgebreide Detox-kuur!
U betaalt dan geen € 219,95 maar € 149,95
Indien u hierover meer informatie wenst, stuur ik u een bijlage toe.

Schoonheidssalon Le P’tit Paradis is gesloten op 7 maart en van 1 tot 9 april.

Schoonheidssalon Le P’tit Paradis
Esther Verschure
Hoekeinde 24 5142 ED Waalwijk
Tel. 06 – 10898688 Email: info@salon-petitparadis.nl
www.salon-petitparadis.nl

