Nieuwsbrief september en oktober 2010
Nieuw product : Mineral Regulator
Deze mineralen drank is uniek! Er is bewust geen gebruik gemaakt van
planten waar bepaalde mineralen in uitzonderlijk hoge gehalten voorkomen,
maar er is een selectie gemaakt van kruiden die juist de mineraalbalansen in
het lichaam optimaliseren. De hoeveelheid van een mineraal is namelijk niet
bepalend voor een tekort, maar en storing in de stofwisseling veroorzaakt dit
tekort. Bij mineraaltekorten moet je die mineralen niet in grote dosis
innemen, maar moet je juist zorgen dat de mineralen opgenomen en benut
worden.
Dat doet deze Mineral Regulator.
Bij alle problemen in verband met de hersenen is er vaak ook een disbalans
van mineralen. Deze regulator verbetert de meeste hersengerelateerde
kwalen, van migraine en hoofdpijn tot verstrooidheid en vergeetachtigheid.
Naast de Probiotic Regulator (om uw darmflora te optimaliseren)en de
Enzyme Regulator (voor een betere celstofwisseling en het opruimen van vrije
radicalen) is dit een zeer mooie aanvulling bij Le P’tit Paradis. Vraagt u mij
gerust om meer info.
Prijs € 19,95 (voor ca. 30 dagen)

Product-Aktie september
Bij aankoop van 1 Dr. Baumann SKINIDENT Cleansing Milk één reisverpakking
gratis en bij aankoop van 1 Dr. Baumann SKINIDENT Facial Tonic Lotion ook 1
reisverpakking gratis.

Salon-aktie september & oktober
Behandelingen met S.P.A. Aromathérapie
kunt u heerlijk uitbreiden met:

• lip-behandeling (voor een verstrakkende en zachtere huid rondom de lippen) € 9
• oog-behandeling (voor een verstrakkende en zachtere huid rondom de ogen) €9
• decolleté-behandeling (voor versteviging van de boezem en een gladde strakke huid
van het decolleté) € 14

•voet- en of hand-behandeling (uw handen en/of voeten worden heerlijk gescrubt, er
worden etherische oliën aangebracht, uw voeten krijgen een rijke kuurolie en uw handen
een pommade) €10

Deze maand zijn al bovengenoemde behandelingen met 25 % korting!

Niet nagekomen of op tijd afgezegde afspraak
Helaas gebeurt het regelmatig dat iemand zijn of haar afspraak vergeet of op het laatste
moment afzegt. Niemand doet dit natuurlijk met opzet, vandaar dat ik daar altijd heel mild
mee ben omgegaan. Maar vervelend is het wel voor mijn salon. Mijn verzoek is, indien
mogelijk, als u niet kunt komen, dit minimaal 24 uur vantevoren af te zeggen, en natuurlijk
liefst nog veel eerder zodat ik iemand anders blij kan maken met uw plaats in de salon.
Annuleert u uw afspraak binnen deze 24 uur, ben ik helaas genoodzaakt 50% van de
behandeling in rekening te brengen. Afmeldingen op korte termijn graag per telefoon en
niet per mail.
Vriendelijke groeten en heel graag tot ziens bij Le P'tit Paradis!
Esther Verschure
Schoonheidsalon Le P'tit Paradis
Hoekeinde 24
5142 ED Waalwijk
Tel 06 - 10 89 86 88
www.salon-petitparadis.nl

