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DIRTY BRUNETTE TREND

Ben jij de eeuwige, klassieke brunet-
te of coole blondine? Heb je, met de 
feestdagen in het vooruitzicht, zin in 
een andere coupe? Dan is de ‘dirty’ 
brunette haartrend misschien wel wat 
voor jou. De koele blonde ondertoon is 
een hele tijd hip geweest, net als de 
zeer warme tinten. Deze extremen zijn 
nu wat passé. De dirty brunette vormt 
het perfecte evenwicht tussen de twee. 

BOEK EEN TREND EVENT VOOR € 99,-

LASHLIFT

Lash Lift is een behandeling van de eigen wimpers, zonder valse 
wimpers aan te brengen. De wimpers worden gelift/gekruld om een  
sprekende blik te krijgen. De behandeling is toepasbaar op alle 
wimpersoorten, zowel korte als lange wimpers. Na de behandeling 
zijn mascara en een wimperkrultang overbodig. Het resultaat is 4 
weken goed zichtbaar.

P.S.
Maak een afspraak bij onze visagiste! Zij 
leert jou de nieuwe technieken en geeft je 
inzicht in jouw persoonlijk kleurenpallet.

HET ADVIES DUURT 30 MIN VOOR € 25,- 
ALS JE MAKE-UP BIJ ONS KOOPT VERREKENEN 
WE DE € 25,-.

TREATMENT

In de herfst & winter verliest iedereen 
meer haar en bovendien voelt het haar slap. 
Tijd voor actie! Om een mooie haarkleuring 

of coupe te kunnen maken, hebben we gezond 
haar en een gezonde hoofdhuid nodig. Daarom 
zijn onze treatments in de aanbieding. 

TOT EIND DECEMBER KUNT U VOOR € 15,- EEN 
TREATMENT BOEKEN BIJ UW BEHANDELING.

YOUNGBLOOD WEEKENDER

Dit Youngblood 
palette is alles 
wat je nodig hebt 
voor je dagelijk-
se look, avondje 
uit of voor een 
weekendje weg! Het 
Youngblood Weeken-
der Palette is een 
Limited Edition, 
heeft een 
WAARDE VAN RUIM
€ 200 EN KOST SLECHTS € 75.- Het Palette 
bevat 9 oogschaduws, twee blushes en twee 
highlighters.

KERSTPAKKET & DECEMBERCADEAUS

Bent u op zoek naar kerstpakketten voor uw
medewerkers, oppas opa’s en oma’s, sint attentie voor 
juf of gewoon een persoonlijk cadeau voor onder de 
boom of in de zak? Wij helpen u graag! 

VERKRIJGBAAR VANAF € 9,95


