Feestbehandeling november en december
In deze maanden hebben de meeste mensen een drukke agenda. Deze behandeling van
1 uur met S.P.A. Aromatherapie kost u weinig tijd en uw huid krijgt toch een mooie oppepper.
Ook is er ook een feestelijk accent én u krijgt gratis een voedingssupplement voor thuis!
Reiniging
•

Granenpeeling
•

Handscrub met aromazeezout voor heerlijk zachte handen
•

Handpakking met etherische oliën die de bloedsomloop stimuleren
•

Gelmasker voor de gevoelige huid, oppeppend Mise en Beauté masker voor een stralend
gezicht of een stimulerend masker met 100% etherische oliën
•

Dagverzorging en handcrème
•

Mooie dagmake-up met feestelijke tips
€ 64,50

+ Gratis voedingssupplement om ook thuis extra aan uw weerstand te werken
Zie verder in de nieuwsbrief meer over deze Probiotic, Enzyme en Mineral regulator.
(normaal € 19,95)
In plaats van de make-up, kan ook gekozen worden voor epileren, massage van schouders
en nek of een voetpakking. Wilt u een van deze extra’s erbij, dan betaalt u € 8 extra.

Actie november:
Diverse nieuwe Dr. Baumann Skinident producten met 10 % korting!
Skinident is de exclusieve lijn van Dr. Baumann Cosmetica en deze lijn bevat
alleen huideigen en huidgelijkende ingrediënten.
Er zijn een aantal nieuwe producten ontwikkeld: producten voor de vettere huid,
Cleansing Milk Special, Lotion Special, Shampoo, Conditioner, Shower Gel en een
Liposome Light. Voor deze korting geldt op=op.

Decembermaand : doe een wens!

In de maand december staat er bij Le P’tit Paradis een wens(kerst)boom.
Op mooie kaartjes kunt u een kerstwens schrijven. Als u een kaartje ophangt,
mag u uit deze boom een (dicht)kaartje of een cadeautje halen. Op de
kaartjes biedt Le P’tit Paradis verschillende ‘verwennerijen’ aan.
Zelfs één kaartje met een gratis gezichtsbehandeling van 1 uur !
Wish and receive…

Met de

R in de maand, is het werken aan uw weerstand!

Bij Le P’tit Paradis zijn er diverse producten te verkrijgen om uw weerstand een
boost te geven. Hier een overzicht:
Mineral Regulator :
• Vult een mineralentekort aan en, héél belangrijk: optimaliseert de mineralenbalans in uw lichaam
• Vitaliserend
• Weerstandsverhogend
• Voor een heldere geest, concentratie, leerprestatie, geheugen

Enzyme Regulator :
• Bevat tal van natuurlijke enzymen waaronder de vitaminen en anti-oxidanten, vers uitgescheiden
door tientallen soorten levende lichaamsvriendelijke micro-organismen.
• Deze beoogt de ondersteuning van de stofwisseling en ruimt vrije radicalen op.
• Helpt de cholesterol beheersen.

Probiotic Regulator :
• Bevat een zeer hoog aantal uiterst sterke en actieve lactobacillen (>50milj/ml).
• Ondersteunt de darmwerking waardoor optimale stoelgang en spijsvertering
• Helpt de darmflora te versterken en op te bouwen.
• Prebiotisch: de melkzuurbacteriën hebben in deze regulator exopolysacchariden gevormd.
• Regelt het zuur/base evenwicht.
• Helpt de cholesterol beheersen
Prijs van deze regulatoren is € 19,95
Deze regulatoren zijn 100 % biologisch en hebben diverse keurmerken:

Dr. Baumann voedingssupplement
Bevat een volledig complex van de juiste hoeveelheden vitamines, mineralen en spoorelementen zoals
vitamine C, natuurlijk vitamine E, beta-carotene, magnesium, calcium, selenium, kiezelgoer, vitamine
B1, B2, B3, B6, B12, foliumzuur, vitamine H, K1, en vele andere vitamines en mineralen.
Prijs € 99,80 voor 190 capsules

Dr. Baumann Omega-3 supplement
Omega-3 vetzuren zijn essentiële vetzuren wat betekent dat ons lichaam ze niet zelf kan aanmaken
waardoor extra inname van ALA en EPA en/of DHA noodzakelijk wordt in het belang van een goede
gezondheid van lichaam en huid. Dit Dr. Baumann voedingssupplement biedt u DHA uit algen en AHA
uit lijnzaadolie in een gelatinevrije capsule. In het belang van uw gezondheid (toenemende vervuiling
uit de zee), van het milieu (overbevissing) en de dieren (zij worden immers onnodig gedood) wordt er
bewust geen visolie gebruikt.
Prijs € 74,84 voor 300 capsules

Nu ook verkrijgbaar als navulling: Dr. Baumann Liposomen Kamille.
Dus als u uw potje (uitgekookt) meeneemt en laat navullen, betaalt u geen 56,- maar 51,-
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