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Your Nieuws!
BEAUTYSALON YOUR MOMENTS

Nieuws

7 JARIG BESTAAN!

BOTOX

FRUITZUUR

7 Jarig Bestaan!

28 november 2021 bestaat Beautysalon Your Moments 7
jaar! En om dat te vieren hebben we een leuke actie voor
jullie! Namelijk, een strippenkaart voor de zonnebank voor
maar €50,00 ipv. €65,00

L'OYÉ WORKSHOP

AFSPRAAK ANNULEREN

Fruitzuur

De fruitzuur bedehandelingen mogen weer! Danique en
Yasmine hebben er ook een training in gehad dus er zijn nu
meerdere dagen mogelijk voor een fruitzuurbehandeling.
Boek je nu een behandeling bij Danique of Yasmine betaal
je in de maand november maar €35,00 ipv €45,00. Dus
maak snel een afspraak!

Hier naast een foto van de oude salon aan
de rozenlaan, hoe het 7 jaar geleden is

begonnen. Van 16 m2 naar 160 m2.



NOVEMBER 2021

Botox & Fillers

Donderdag middag 4
November komt Martin
Craanen bij ons in de salon
vanaf 14:00 uur botox zetten.

Heb jij interesse in deze
behandeling? Dan kun je deze
afspraak online inboeken via de
link op onze website.

https://www.beautysalonyourm
oments.nl/botox/

Martin Craanen is
geregistreerd BIG tandarts,
zeer veelzijdig en een zeer
ervaren in botox en filler
behandelingen.

Wij hebben Martin bereid
gevonden om ook in onze
salon zitting te nemen en om
ons assortiment nog completer
te maken. Wil je graag meer
informatie over deze
behandelingen stuur ons een
berichtje. 

Er zijn nog twee
mogelijkheden beschikbaar
om 16:00 uur en om 17:00 uur.

L'oyé Workshop

Workshop met de minerale make-up van L’oyé.
Heb jij interesse in deze workshop geef je dan snel
op, want vol is vol.

Wanneer: woensdag avond 10 november of
zaterdag ochtend 25 novmber

Hoeveel personen: 6 personen per groep
Tijden: woensdag avond om 19:00 uur 
Zaterdag ochtend om 10:00 uur
Duur: 1,5 uur
Kosten: €10,-
Korting: 15% korting op de producten van L’oyé
tijdens de workshop
Inclusief koffie, thee en wat lekkers
 
Graag opgeven via, 0611457965 of stuur een mail
naar info@beautysalonyourmoments.nl 

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.

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

https://www.beautysalonyourmoments.nl/botox/?fbclid=IwAR1tuz6XeRSlkPfXIUy6u3tzHHKJBEtoNJJ7wKZEp0v3BD1SlazxCkXYJtc

