Volgt u de salon al op facebook?
Hier volgt u mijn activiteiten, nieuws en de acties van
Beautysalon Camée.
Like Beautysalon Camée en u maakt kans op een
Krotonic Peel behandeling ter waarde van € 50,00

Nieuw in Beautysalon Camée GIGI Krotonic Peel

Een intensieve professionele peeling in 5 stappen. Veilig en doeltreffend, waarbij de huid
gestimuleerd wordt tot de aanmaak van nieuwe cellen. De peeling verwijdert
( keratolytische werking ) de bovenste laag van de huid en activeert het onderliggende weefsel.
GIGI Cosmetic heeft deze effectieve geconcentreerde ( 15% ) Krotonic peeling ontwikkeld.
Het stimuleert de stofwisseling van de huid, waardoor de huid er weer fris en gezond uitziet
en bovendien stevig en glad aanvoelt.

De Krotonic Peel kan in kuurverband,
dit zijn 5 behandelingen achtereen met een interval van 8-10 dagen.
Tijdens de peelingkuur is de combinatie met LavieSage SkinHydrate + Epidermoil,
ideaal om de huid van binnenuit een optimale ondersteuning te bieden. Samen leveren ze alle
noodzakelijke stoffen om het vochtgehalte in de huid op peil te brengen en overmatig
vochtverlies tegen te gaan. U hoeft alleen nog maar voldoende water te drinken!

Beauty voordeelpas
Besteld u weleens via een webshop?
Dan kan het volgende interessant
voor u zijn.
Via de Beautypas spaart u voor een
behandeling of product dat veel
goedkoper of zelfs gratis is.
Er doen wel 2300 webwinkels mee.
De Beautyvoordeelpas geeft de
consument de HOOGSTE korting van
Nederland bij meer dan 2300
webwinkels. Zij kunnen je de hoogste
korting geven, omdat zij jou hun
commissie voor 100% retourneren,
welke zij ontvangen van de webwinkels
en daarbij hebben zij ook nog eens
kortingscodes, dubbel op dus!
Lees verder
www.beautyvoordeelpas.nl/uitleg

Deze web shops zijn alvast voor u uitgelicht.

Zie voor verdere informatie web shops:
http://www.beautyvoordeelpas.nl/index.php/welcome/webshops    

Hoe verkrijg je het voordeel?
Zodra je via Beautyvoordeelpas.nl online een aankoop doet, krijgt Beautyvoordeelpas.nl commissie
van de webshop waar de aankoop wordt gedaan. Deze commissie wordt aan jou uitgekeerd
en op je account bijgeschreven. Dit bedrag kun je op elk moment laten uit betalen en bij
Beautysalon Camée besteden. Jouw behandeling/product wordt dus goedkoper of zelfs gratis.
De commissie die altijd gegeven wordt, de zogeheten cashback, komt bovenop de eventuele korting
die de webshop geeft middels een kortingscode.
AANSCHAF VAN DE PAS KOST U SLECHTS
€ 6,95 EN NU MET € 5,00 SHOPTEGOED

Activiteiten
Huidscandag LavieSage
Op donderdag 8 mei is er weer een huidscandag van LavieSage in de salon.
Met de speciale ultrasone echomeetapparatuur kunnen wij aantonen
in welke conditie je huid verkeert en persoonlijk advies geven.
Van 10:00 tot 16:00u zal een specialist van LavieSage in de salon aanwezig zijn.
Maak kosteloos en vrijblijvend een afspraak voor een huidscan en persoonlijk advies!
Deze dag krijgt u 10% korting op de LavieSage producten.

Huidscan

MAKE-UP DAG
Weet u niet welke kleur er bij u past?
Hoe breng ik ook alweer gemakkelijk
mijn oogmake-up aan?
In samenwerking met Caroline van
Caroline Cosmetics, importeur van
Egypt Sun en Cosart, zijn er plannen
om een dag te organiseren.
Heeft u interesse in een
make-up adviesdag?
Wat zou u graag besproken willen
hebben, graag hoor ik uw ideeën…….

En natuurlijk tot slot:
Allemaal alvast een hele fijne
zomervakantie toegewenst.

Met vriendelijke groet,
Mirna
Mirna Binken
Gespecialiseerd in huidverbetering

