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Wat kwam het goed uit dat ik zaterdagmiddag geen
klanten ingepland had! Moet eerlijk bekennen dat ik
van alles bedacht had om te gaan doen, maar heb het
ivm het zonnige weer gewoon allemaal opgeschoven.
In de avond een nieuwsbrief maken, de website
(teksten) aanpassen en het huis schoonmaken kan
natuurlijk ook!

Uiteraard gebruik ik 365 dagen per jaar de Sunfluid
onder mijn dagverzorging, omdat dat nou eenmaal de
allerbeste anti-ageing is. Daarnaast heb ik mijn huid
extra beschermd met de Sun protector powder en heb
ik om de lente te vieren en te genieten van het feit dat
mondkapjes niet meer nodig zijn, mijn lippen een
zonnig kleurtje gegeven.

Heb je al op Instagram voorbij zien komen dat voor alle
lipproducten geldt:  2 halen is 1 betalen? Gooi je oude
weg  en kom 2 nieuwe producten uitkiezen.

HEB JIJ AL VAN HET ZONNETJE KUNNEN GENIETEN?

https://www.allinbalance.eu/
https://www.facebook.com/AllInBalanceAalsmeer/?pageid=888396004606554&ftentidentifier=2380082692104537&padding=0
https://www.instagram.com/allinbalanceaalsmeer/


Naast bovenstaande make-up actie, heeft All in Balance er in maart nog 1 voor je: 
10% korting op alle foundations en concealers. Wil jij vloeibare of poeder foundation? En
kies jij voor mat of voor glanzend? Kom je naar de salon, zodat we samen de goede kleur
kunnen bepalen?

Als je toch naar de salon komt, zullen we dan ook gelijk een kleurenanalyse doen? Laat
vantevoren weten dat je de kleurenanalyse erbij wilt, dan kan ik voldoende tijd voor je
inplannen. Dan kan ik je kan laten zien welke kleuren je kunt gebruiken en welke eigenlijk
liever niet.

Om je huid voor te bereiden op het omslaan van het weer en stralend de lente in te kunnen
stappen, is het goed om een thuis-scrubkuur te doen. Met welk product en op welke manier,
bespreek ik graag persoonlijk met je. Weet alvast dat je op alle scrubproducten van LOOkX
10% korting krijgt. Maak je huid klaar voor mooi weer met:

     Derma skin polish pads €35,55 i.p.v. €39,50

     Derma skin repair acid Peel €45,90 i.p.v. €51,-

     Vitamine cocktail scrub €45,90 i.p.v. €51,-
   
     VitaminC intens peel €49,50 i.p.v. €55,-



Om ook van binnenuit klaar te zijn voor een nieuw seizoen, wil ik je in de gelegenheid stellen
om van de volgende actie gebruik te maken: Schaf zowel de Kombucha als de Kefir ampullen
aan, om in 14 dagen alle afvalstoffen kwijt te zijn en de darmflora op peil te brengen en je
krijgt er van mij 2 detox voetbad sessies bij cadeau! Deze kuur komt dan maar op €49,90
i.p.v. €99,90!

In de loop van deze week zullen er (kleine) aanpassingen gedaan worden op de website en er
zal een flyer over ontgiften verschijnen. Ik kan hem in de salon aan je geven, maar het zou
ook zomaar kunnen dat hij bij je op de deurmat valt…

Tot slot wil ik je nog vertellen dat de openingstijden van de salon veranderd zijn: 
- Op dinsdag en donderdag van 08:30 tot 22:00 uur
- Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag in ieder geval tot 16:00 uur, na 16:00 uur in 

*) Het kan een enkele keer voorkomen dat ik opgeroepen word door Finnema. In dat geval laat
ik tijdig weten dat we de afspraak moeten verzetten. 

Hou de Instagram en Facebook van All in Balance in de gaten om alle kleuren van de acties
te weten te komen. Langskomen in de salon kan natuurlijk ook!


