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Openingstĳden 

Fruitzuur behandeling 
Aanbieding 
Tan Desire

Isa, Melissa en Nanouk hebben de training van de
fruitzuur behandeling gevolgd en hebben nu een
leuke stage actie! 

Fruitzuur behandeling voor maar €30 euro ipv
€45 euro.

De MEDEX-fruitzuurpeeling is een actieve
fruitzuurbehandeling van 30%. Deze peeling is
zeer geschikt om pigmentvorming, littekens,
oneffenheden, slappe huid, acne (acnelitettekens),
ouderdomsvlekken, hyperpigmentatie en
huidveroudering te behandelen.

Boeken jullie een afspraak bij de stagaires dan
krijgen jullie 15% korting op de behandeling. 

Niet geldig op producten of op acties!

De producten van Tan Desire
gaan uit ons assortiment. 
Nu met 30 % korting zo lang de
voorraad sterkt. Ook verkrijgbaar
in onze webshop.

www.beautysalonyourmoments.
nl/webshop

   

Vanaf 1 Januari 2023 zijn dit onze openingstijden:

Maandag: 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00 en 18:30 - 21:00
Dinsdag: 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00 
Woensdag: 13:00 - 17:00 
Donderdag: 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00
Vrijdag: 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

De woensdag avond zijn wij dus vanaf 1 Januari
gesloten.
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Feestdagen 

Elke vrijdag is Eva Streutker bij ons in de salon
om diverse behandelingen te geven. Zo kan ze
bijvoorbeeld steelwratjes weg halen en
pigmentvlekken weg laseren of definitief
ontharen. Ben jij nieuwsgierig geworden en wil je
graag een afspraak plannen? Boek via onze
website online jou afspraak bij Eva.

Nieuwe behandeling van Eva: Definitief ontharen 

Ben jij helemaal klaar met jou scheermes? Dit is
de ideale periode om te beginnen met definitief
te ontharen. Eva gebruikt de diode laser. 

   

Ik ben Eva Streutker “ verjongingsspecialist”,
al jaren ben ik met veel plezier Cosmetisch

Huidtherapeut en ondernemer. 

Huidtherapeute

Namens het hele team van Beautysalon Your
Moments willen wij jullie alvast fijne feestdagen
wensen en een mooi en gezond 2023!

Liefs, 

Melanie, Tina, Isa, Melissa, Nanouk, Dana en Pip

Wimperextensions 
Momenteel hebben wij een klanten
stop voor de wimperextensions.
Mochten wij weer ruimte hebben voor
nieuwe klanten voor de
wimeperextensions dan zullen wij dat
aangeven. 


