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RENEWING

Heeft u onze app al? Er staan 
regelmatig nieuwe aanbiedingen in, 
u kunt via de app online reser-
veren voor knippen, pedicure en 
een gezichtsbehandeling. U kunt
gemakkelijk via de app een 
kijkje nemen op 
onze Pinterest en 
Facebook pagina 
of uw producten 

thuis laten bezorgen. Downloaden dus!

No stranger to paradise 
Sluit je ogen en droom 
even weg naar een heer-
lijk zonovergoten strand 
op een eiland midden in 
de blauwe zee

 
De eilandengroep biedt meer dan genoeg inspiratie 
voor de 12 tinten; zo zien we rijk oceaanblauw en 
bruisende kleurtonen, geïnspireerd door de tropi-
sche fl ora en fauna. Er zijn oogverblindende oranje-
tinten, die doen denken aan de ondergaande zon en 
daarnaast zijn er zand– en nudekleuren. De kleuren 
zijn ideaal voor je nagels én teennagels.
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De zijdezachte lippenstiften bevatten 
een lanolinevrije formule, bestaande 
uit een unieke combinatie van natu-
urlijke oliën, mineralen en was van 
candelilla die de lippen beschermen, 

vocht inbrengen 
en een lang houd-
baar resultaat verzekeren. 
De lippenstiften kunnen 
rechtstreeks worden aange-
bracht of met behulp van de 
aanbevolen penseel. 

Verkrijgbaar in 26 tinten.  

De Renewing producten van de Natu-
raltech zijn ontwikkeld voor gezond 
haar en een gezonde hoofdhuid om 
verouderingsverschijnselen tegen 
te gaan. 

De producten 
zijn vrij van 
parabenen en 
sulfaten.

CADEAUBONNEN

YOUNGBLOOD LIPSTICKS

Bent u op zoek naar een 
leuk en persoonlijk cadeau 
voor welke gelegenheid dan 
ook? Wij helpen u graag! 

We hebben verschillende 
verwenarrangementen, 
behandelingen en producten 

die ontzettend leuk zijn om te geven.

PEACH TREND

Ben je ook fan van de peach 
trend? Wij maken deze graag, 
van pastel tot deep peach. 

Vanzelfsprekend doen we eerst 
samen de kleurtest, kijken 
we naar de mogelijkheden en 
laten we voorbeelden zien op 
onze Pinterest pagina, voor-
dat we aan de slag gaan.
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Is uw favoriete product op en bent u niet 
in de buurt? Geen probleem, deze bestelt u 
eenvoudig in onze webshop. Wij zorgen ervoor 
dat het de volgende dag wordt bezorgd.

WEBSHOP

www.kapperijshop.nl


