Beau Vie Schoonheidssalon
Stralend het voorjaar in.
We hebben al mogen genieten van de eerste mooie lentedagen van 2014. Heerlijk.
Was u al echt voorbereid op dit nieuwe seizoen? Is uw huid er al klaar voor.
De winter heeft zijn invloed op onze huid achter gelaten. Vochtarm en dof dankzij
verwarming en te weinig zon. We kunnen allemaal weer een “nieuwe” huid gebruiken.
Daarom het advies: Beauté Neuve behandeling.
Vele onder u hebben al een aantal keren kunnen ervaren wat deze mooie behandeling voor uw huid kan doen.
Daarom heb ik in de maanden April en Mei mooie aanbiedingen rondom de Beauté Neuve Behandeling en de
bijpassende producten.
Want wie wil er nu niet stralen?

Beauté Neuve Behandeling
Aanbieding:
Normaal: €63,50 Nu voor €58,50
Gratis:
1:Handverzorging
(nagels vijlen, nagelriemen losmaken,nagels lakken in een zomers kleurtje)
2:Oogbehandeling
(Insluizen van een oog gel rondom de ogen en een oogmasker)
3:Pakketje om de behandeling thuis nog een week voort te zetten.
(Creme Hydra Beauté 5ml, Masque Hydra Beauté 5ml, en Hydrazone
bodylotion 10ml)
Geschikt: Voor ieder huidtype.
Dankzij de verschillende fruitzuren word de huid gehydrateerd, de celvernieuwing wordt weer op gang gezet,
de bacteriën in het talg worden sterk verminderd en werkt het zelfs oplichtend op pigmentaties.
Na de winter geadviseerd om de doffe huidcellen (dankzij verwarming, wind en regen) weer te verwijderen,
waardoor de huid weer nieuw is en de zon weer een mooi en egaal kleurtje op uw huid kan achterlaten.

Peel In en Peel Out:
De peel In gel maakt de dode huidcellen los van de levende huidcellen waarna de peel Out gel deze verwijderd
en de uitstraling van de cellen naar voren brengt. De Peel In gel voelt prikkelend aan op uw huid doordat de
fruitzuren actief hun werking doen. Om dit prikkelende gevoel weer te kalmeren en te neutraliseren word het
schuim van de Peel Out aangebracht. Nu komt er een prachtige huid tevoorschijn.

Dermanove Massage:
Dankzij het Dermanove serum word uw huid geregenereerd (hersteld). Dit gebeurd tijdens een heerlijke
massage.

Clarimasque:
Een masker met pure vitamine C wat de huid verhelderd en laat stralen.

Huidverzorging producten
Nu bij aanschaf van de crème Bioxygene of crème Matizone gratis Longue Vie Levres
Crème Vital Anti-rides (dagcrème) normaal €42,70 nu voor €32,- (25% korting)
Crème Vital Anti-rides 888 (nachtcrème) normaal: €46,75 nu voor €35,05 (25% korting)
Bij aanschaf van deze dag en nachtcrème samen ontvangt u gratis toilet tasje keuze uit wit of rood
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