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PRIJZEN LIJST

LIPPENSTIFTEN L'OYÉ

DE STAGIAIRES

Your Nieuws!

We hebben een aantal hele leuke dingen veranderd, waaronder
we nu ook een hele leuke nieuwsbrief hebben.

We willen één keer in de zoveel tijd een nieuwsbrief maken, om
jullie als klanten te laten weten wat er allemaal gebeurt en welke
veranderingen zich bevinden bij ons in de salon!

In deze nieuwsbrief hebben we het dit keer onder andere over
onze vakantie en nieuwe prijzenlijst, want ja wij moeten er helaas
ook aan geloven. We hebben nieuwe hele mooie lippenstift binnen  
van L'oyé. En we gaan het hebben over de stagiaires. Want het is al
bijna zomervakantie!

Veel leesplezier en laat ons weten wat jullie hier van vinden!

VAKANTIE

Vakantie!
De vakantie periode, Melanie en Tina zijn allebei afwezig in de weken van

23 augustus tot en met 5 september.
 

Wel blijft de salon open met aangepaste openingstijden!
Die horen jullie zo snel mogelijk!

Yasmine en Liset staan in die periode voor u klaar!
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Be prepared to shine. Met de Hydra Shine Lipstick
krijg je de glans van een Lipgloss, de hydratatie
van een Lipbalm en de kleur van een Lipstick. Een
prachtige stralende wet finish en eindeloos
comfort. De Hydrashine lipstick voelt creamy en
zacht. De lipstick bevat geen geur of
smaakstoffen en is verkrijgbaar in 10 heerlijke
kleuren.

Extreme comfort
Een super creamy lipstick met een longlasting
comfortabel gevoel.

Wet finish
De finish van de lipstick is prachtig glanzend en
shiny met een wet finish.

Shea Butter & Rosemary Oil
De perfecte hoeveelheid Shea Butter zorgt niet
alleen voor het comfortabele gevoel maar ook
voor herstelde en verzorgde lippen. Het geeft de
lippen een boost van hydratatie. Olie van
rozemarijn, een natuurlijk antioxidant zorgt voor
een betere doorbloeding en beschermt
tegelijkertijd de lip tegen schadelijke UV-straling.
Carefree & Shiny
Prachtige kleuren en glans zonder dat het
uitloopt. De finish van de lipstick is prachtig
glanzend en shiny met een wet finish

Deze lipstick kost €19,95 euro.

Het afgelopen jaar hebben jullie ze
vast gezien, Liset, Els en Yasmine.
Nu is het bijna het einde van het
school jaar en dat betekend dat de
meiden vakantie hebben. Els en
Yasmine hebben vrijdag 16-07-
2021 hun laatste stage dag van dit
school jaar en Liset heeft deze al
gehad. 

De dames komen in september
weer terug om jullie weer van
onder andere strakke
wenkbrauwen en mooie nagels te
voorzien!

 De vernieuwde
prĳzenlĳst

Wij moeten er helaas ook aan
geloven, maar vanaf 1 september
2021 gaan onze nieuwe prijzen in.
We hebben voor u nieuwe folders
gemaakt, en mocht u verder
vragen hebben kunt u altijd bij ons
terecht!

Hydra Shine Lipstick De Stagiaires

afspraak maken?
Maak telefonisch een afspraak op:
06 - 11 45 79 65 / 0593 - 85 60 09

 
Of bekijk onze website:

www.beautysalonyourmoments.nl


