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Nieuwe productlijn
voor huidverbetering
Oros Cosmetics is helaas gestopt met het
importeren van DIBI Milano.
Het italiaanse cosmetica merk RVB skinlab,
“Diego Dalla Palma Pro”,

wordt de vervanger van DIBI Milano.

RVB staat voor Research, Value, Beauty. Dit Italiaans professionele cosmeticamerk bestaat al meer
dan 40 jaar en is sinds 1991 op de Nederlandse markt.
RVB Skinlab is een natuurlijke cosmetica met een geregistreerde formule volgens de laatste
technologie. In deze formule zit alles wat huidcellen nodig hebben om in harmonie te leven. Pure
cosmetica zonder overbodige elementen. Natuurlijke ingrediënten waarbij het accent ligt op
huidverbetering!
Meer lezen zie: http://nl.diegodallapalmapro.com
Ervaar dit mooie product in de salon!

Diego Dalla Palma Pro heeft ook mooie zonproducten.
MET HOGE BESCHERMING
Beschermt tegen UVA-UVB-IR.
Ook Ideaal voor zwangere vrouwen.

Soothing after-sun cream - body
Versterkt de bruining

Gehaald! Skin Specialist.
Certificaat van vaardig en deskundig behandelen.
Onderdelen voor dit certificaat:
Huidkennis op specialistisch niveau,
Ingrediëntenleer van zeer actieve werkstoffen,
Huidverbetering & Huidproblematiek

Volgt u de salon al op facebook?
Hier volgt u mijn activiteiten, nieuws en de acties
van Beautysalon Camée
De winnaar van de vorige Facebook- actie is:
Dineke Rademaker
Gefeliciteerd met een behandeling DiamantMicrodermabrasie met de Quattro twv € 50,00
Graag nodig ik je uit in de salon voor deze
behandeling.
Diamant-microdermabrasie is een geheel nieuwe
manier van peelen door diamanten opzetstukjes
die zacht de huid polijsten. De bovenste huidlaag
wordt verwijderd waardoor er een nieuwe gladde
huid tevoorschijn komt. Diamantmicrodermabrasie geeft onmiddellijk een zachte,
gladde en frisse huid.

Like en deel Beautysalon Camée op Facebook.

Like en deel Beautysalon Camée op Facebook. Misschien bent u dan de volgende winnaar en maakt u kans
op een reisset van RVB skinlab met 4 producten.

Volgers van Facebook hebben dit al gezien:

Op de cover van het vakblad
“de Schoonheidsspecialist “……..

Info huidscandag LavieSage donderdag 21 mei
Met de speciale ultrasone echomeetapparatuur
kunnen wij aantonen in welke conditie je huid
verkeert en persoonlijk advies geven. Voor de
LavieSage gebruikers is deze dag ideaal om de
opbouw/ verbetering van de huid te vergelijken
met de vorige huidscan.
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 bovendien 10% korting op de LavieSage
producten.
LavieSage heeft huidindentieke ingrediënten die
de huid zichtbaar en meetbaar van binnenuit
verbeteren, verjongen en beschermen

De make-up advies dag van 7 november was een groot succes!
Vele dames zijn blij gemaakt met tips en advies,
voor het aanbrengen van de make-up.

Vakantie
De salon is de eerste 3 weken van juni gesloten.
Natuurlijk kunt u mij altijd bellen/mailen voor
vragen, advies of verkoop van producten.

En…Vergeet uw huid niet te beschermen!

Ik wens iedereen alvast een heerlijke zomer en
een gezellige en fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Mirna
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