Nieuwsbrief september, oktober en november
Het thema van deze maanden is: Beauty Workout
Mooi worden kan al in 60 minuten.
Deze resultaatgerichte S.P.A. behandeling is een workout voor een stevige en
gezonde gezichtshuid. En deze behandeling is inclusief producten voor thuisgebruik,
de Synergie Végetale (kuurcreme), welke de dag- en nachtverzorging één maand
per kwartaal vervangt. Deze kuurcreme heeft als basis gelyofiseerde vrucht- en
groentenextracten en werkt zeer intensief
Ook ontvangt u hierbij een TT, een traitement terrain product, voor de werking van
etherische oliën van binnenuit.
Totaalprijs €142,90, nu voor € 125 (met bindweefselmassage voor het gezicht €131):
- S.P.A behandeling Super Régenerant €67 (met massage € 73)
- Synergie Vegetale Kuurcreme € 36,40
- TT product, bijvoorbeeld anti-veroudering € 39,50 (lees hieronder meer over
de TT’s)
Prijs is afhankelijk van de gekozen TT.

Le P'tit Paradis bestaat 5 jaar! Deze mijlpaal krijgt een feestelijk tintje.
Komt u ook vrijdag 18 november?
Op deze dag kunt u onder andere bekend raken én opgemaakt worden met de
nieuwe make-up van Couleur Caramel. Deze Fairtrade lijn met BIO-certificering
(label Cosmébio en Ecocert) is afkomstig uit Frankrijk.
Het bijzondere is dat deze lijn een hoog gehalte aan plantaardige actieve
bestanddelen bevat die de huid tevens verzorgen. Schadelijke stoffen,
parabenen,PEG en dierlijke stoffen zitten er niet in. Uiteraard zijn deze producten ook
niet op dieren getest. De grondstoffen zijn zoveel mogelijk van biologische oorsprong
en verkregen uit Fairtrade.

U ontvangt hier binnenkort meer info over.
Bach Bloesem Remedies: ook uitwendig
De bloesemtincturen van Dr. Bach, welke in de meeste gevallen ingenomen
worden, kunt u bij Le P’tit Paradis ook in uw crème laten mengen. Een aantal
huid’problemen’ zijn te wijten aan gemoedstoestanden. Deze zijn ook terug
te herleiden via huidreflexzones.
Heeft u vragen over een bepaalde plek, waar u pijn voelt, jeuk of uitslag
heeft, geef dit dan aan.
Voor een flesje Bach druppels op maat betaalt u voorlopig € 9.
Voor Bach druppels in uw crème, betaalt u € 2 per Bach Bloesem Remedie.
Soms is het nodig meerdere remedies in u crème te mengen.

Gaat u voor een mooiere huid?
Een mooiere huid verdient verzorging van binnenuit en buitenaf.

Voor 100% verbetering van een huidconditie is 40% van buitenaf te beïnvloeden en
60% van binnenuit.
De TT’s van S.P.A. Aromatherapie werken altijd aan de oorzaak van een
huidprobleem.
TT’s zijn Traitement Terrain producten, welke aan de oorzaak van uw (huid)probleem
werken. De etherische oliën hierin dringen door alle lagen van de huid, komen in de
bloedbaan terecht en kunnen van daaruit een probleem van binnenuit aanpakken.
U kunt op een TT 25% korting krijgen.
Wat dient u daarvoor te doen?
Als u de betreffende flyer meeneemt (en volledig invult) en binnen 2 weken een
afspraak maakt voor een S.P.A. behandeling en de bijbehorende TT’s aanschaft,
krijgt u 25% korting op deze TT.
TT’s zijn er tegen: acné, couperose, anti-veroudering, hooikoorts, allergieën, lever- en
galblaasproblemen, eczeem, nervositeit, angst, depressie, slapeloosheid, schimmelinfecties,
bloedsomloop-problemen, hormonale problemen, cholesterol, urineweg infecties,
gynaecologische infecties, hoge bloeddruk, vochtafvoer, vitiligo, het versnellen van het
bruiningsproces, rheuma, candida, artritis, keelontsteking, herpes, astma, longklachten.

Nieuwsbrief-info
Het aantal nieuwsbrieven per jaar wordt iets minder. U krijgt voortaan niet eens per 2
maanden een digitale nieuwsbrief, maar eens per 3 maanden.
Zijn er acties of is er belangrijk nieuws wat niet kan wachten, ontvangt u dit
tussendoor. U kunt zich overigens uitschrijven onderaan deze pagina maar hopelijk
blijft u al het mooie en gezonde nieuws van Le P’tit Paradis trouw volgen!
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