NIEUWSBRIEF NAJAAR 2016
En weer is er een zomer voorbij, wisselvallig weer maar uiteindelijk hebben we augustus afgesloten
met nog een aantal zeer mooie dagen.
Hopelijk heeft u genoten van uw vakantie, bent u lekker uitgerust en heeft u de nodige vitamines
opgedaan om de herfst tegemoet te treden.
Dit najaar gaan we detoxen.
De huid staat dagelijks bloot aan UV-stralen, stress en omgevingsfactoren welke een overbelasting
vormen voor het natuurlijke celreinigingssysteem. Daardoor hopen afbraakprodukten zich op in de
cellen met als gevolg dat zelfs een jonge huid er minder fris en stralend uitziet. Ook kunnen er dan
ouderdomsvlekken ontstaan.
Tijd dus om te detoxen en uw “oude”, vermoeide en uitgedroogde huid te vervangen voor een
“nieuwe”, frisse en gehydrateerde huid.
Deze behandeling van € 77,50 bevat een heerlijke modelage masker acai hydrating, een collageen
oogmasker en u wordt ook nog eens gemasseerd met het Age Defying Mask. Voeg daarbij nog de
nodige serums, het epileren van de wenkbrauwen en een heerlijke massage toe en u en uw huid
zullen er weer stralend en ontspannen uitzien.
Mocht u thuis verder willen gaan met detoxen dan is er tijdelijk de Detox Box voor € 49,- , een
heerlijke creme met 7 ampullen om uw huid in 6 weken tijd optimaal te reinigen en te herstellen.

Verder hebben we voor u natuurlijk ook de allernieuwste Trend Collectie van Lookx Make up.
Voor wie nog niet bekend is met de Lookx Make up en nog steeds denkt dat make up de huid
“dichtslibt” vertel ik graag de bijzondere eigenschappen.
Lookx Make-up is rijk aan natuurlijke ingrediënten die de huid hydrateren, beschermen en
huidveroudering tegengaan. De make-up is dierproefvrij, vrij van dierlijke stoffen, mineralen oliën en
synthetische parfums.
2 x per jaar brengt Lookx een nieuwe trendcollectie uit, zo ook dit najaar.
Er is dit najaar gekozen voor krachtige kleuren en is een ode aan de vrouw die weet wat ze wil en dat
ook graag uitstraalt. Rode lippen, wow brows, smokey eyes in kobaltblauw gecombineerd met zachte
kleur accenten……….en………SUPERVROUWELIJK.
Wilt u uw huid laten detoxen, kennis maken met onze nieuwe Lookx Make up of een andere
behandeling boeken, ik ontvang u graag in mijn salon.
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