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Nieuws

OPENINGSTIJDEN

NANOLASH

HUIDTHERAPEUTE

Openingstĳden

PRIJS VERHOGING

AFSPRAAK ANNULEREN

Huidtherapeute

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

Huidtherapeut en ondernemer. 

Om de 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. Ben jij nieuwsgierig
geworden en wil je graag een afspraak plannen? Dat
kan, aanstaande vrijdag 1 juli heeft Eva nog wat
mogelijkheden vrij.

Nieuwe behandeling van Eva: Skinbooster

Heeft uw huid een opfrisser nodig? Kies voor een
stralende, gezonde huid door een skinbooster
behandeling. Skinboosters zijn behandelingen met
natuurlijk hyaluronzuur en voedende ingrediënten.
Hydrateren, voeden en verstevigen van uw huid.

   

Vanaf Juli 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 en 18:00 - 21:00 
Donderdag: 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00
Vrijdag: 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00
Zaterdag: Op afspraak open

 

SALE 
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Nanolash

door oogartsen getest en klinisch
bewezen
verstevigen en verlengen wimpers
na vier weken van gebruik
top ratings van tevreden klanten
over de hele wereld
de beste oplossing voor gevoelige
ogen

EÉN STAP VERWIJDERD
VAN PERFECT WIMPERS!

Natuurlijke wimpers die verbazen met
hun lengte, levendige kleuren en
spectaculaire volheid? Het is nu
mogelijk! Een maand is genoeg voor de
makeover die je altijd al wilde. Ben je er
klaar voor om te verleiden en te
provoceren met jouw weelderige
wimpers. De kracht van de unieke
formule op basis van hoogwaardige
ingrediënten geeft je weelderige
wimpers.

WAAROM NANOLASH ?

Sale

Afspraak annuleren 
Helaas komt het regelmatig voor dat afspraken niet 24 uur
van tevoren geannuleerd worden. Hierdoor hebben wij
geen mogelijkheden meer om de vrijgekomen afspraken
opnieuw in te plannen. Dit is zeer vervelend omdat wij dan
inkomsten mislopen.

Wij gaan vanaf heden onze algemene voorwaarden
strikter hanteren.

Mocht een afspraak niet op tijd worden geannuleerd
brengen wij kosten in rekening. Dit geldt ook voor de
zonnebank.

Mochten jullie nog vragen hebben, neem dan contact met
ons op 06-11457965

Prĳsverhoging 

Wij hebben opruiming in de salon. Sommige
producten in de opruiming komen helaas niet meer
terug in de salon op is dus ook echt op. Zoals
Yodeyma, Beautyface maskers en massage olie van
CHI. Kom jij shoppen?

Vanaf 1 September 2022 gaan wij onze prijzen van
diverse behandelingen verhogen in de salon. Onze
nieuwe tarieven staan al op de website. 

Wij hanteren nu nog de oude prijzen tot 1
september 2022.


