
 

Geachte klant. 
  
Allereerst wens ik u allen een heel gelukkig, gezond en rimpelloos 2017 toe. 
Ik hoop dat het nieuwe jaar goed voor u is begonnen. 
Hier in de salon zijn we weer  van start gegaan met leuke Babor promoties en, daar de winter nu echt is 
begonnen, met heerlijke winterbehandelingen. 
Weersveranderingen en temperatuurwisselingen hebben invloed op uw huid. Kou, sneeuw, gure wind en 
centrale verwarming vormen een ware aanslag . 
Het gevolg kan zijn dat de huid vochtarm wordt en overgevoelig reageert. De huid heeft nu behoefte aan 
extra aandacht. 
In de salon hebben we momenteel de winterbehandelingen, waarbij met extra werkstoffen tekorten in de 
huid worden aangevuld en de weerstand op peil wordt gebracht. 
De verzorging thuis mag best iets voller zijn momenteel om de vocht- en lipidenbalans op peil te houden. 
Een Skinovage of HSR serum of de Vita Balance lipid plus oil toont nu echt haar meerwaarde; ze 
verzorgt de diepere huidlagen terwijl de crème de oppervlakkige huidlagen van werkstoffen voorziet. Prijs 
v.a. 53 €. 
Voor een heerlijk, ontspannen huidgevoel! 
  
Zeker ook het, in het najaar, nieuw verschenen Reversivie Overnight Masker bewijst nu haar diensten. 
Dit intensief voedende, luxe masker uit de Babor Reversive anti aging lijn mag 2x per week als 
nachtverzorging worden aangebracht. 
Handiger kan het bijna niet! 
Extra voeding, extra anti aging, kortom, een stralend verzorgde huid. Prijs 56 €. 
  
Ook de handen kunnen extra verzorging gebruiken in deze periode. 
Daarom, evenals voorgaande jaren nu  in combinatie met uw behandeling: 
een hand paraffinepakking incl. handpeeling èn Babor handcrème voor thuis voor 19,95€. 
Heerlijk verzorgend en preventief tegen een ruwe huid en kloofjes. 
  
Babor Age ID mascara of lipgloss cadeau. 
Buitenkansje! 
Om 2017 leuk te beginnen krijgt u bij aanschaf van 75 € aan producten een Babor lipgloss of mascara 
geheel cadeau t.w.v. 23,50 € ! 
Zo is het nog leuker om uw favoriete crème aan te schaffen. 
Zo lang de voorraad strekt. 
  
Paasei ampullen. 
Ze zijn alweer binnen: de zeer smaakvol verpakte ampullenkuur. 
Maar liefst 14 luxe ampullen, in een mooie mix van vocht, vitaminen (weerstand), collageen (stevigheid) en 
anti aging werkstoffen (lifting) 
Ideaal voor deze tijd van het jaar. 
Promotieprijs 46 €. 
  
Dr. Babor Lifting Cellular. Vooraankondiging! 
Vanaf 23 januari: introductie van de Dr Babor Lifting lijn. 
De Dr Babor lijn is uitgebreid met nieuwe produkten  voor een specifieke aanpak van rimpels, 
huidversteviging en preventie. 



  
Ter kennismaking een aantrekkelijke aanbieding: 
#             Dr Babor Collageen Booster Treatment (zeer complete behandeling van 75 min) 
#             Collageen Boost Infusion voor thuis (uiterst effectief werkstof concentraat) 
#             Gratis Firming Lip Booster t.w.v. 39,50 € (voor op en rond de lippen) 
Dit complete pakket nu voor 185,50 €. Uw voordeel bedraagt 39,50 €. 
Deze behandeling kan vanaf heden gereserveerd worden en is er uiteraard ook in een Babor Men versie. 
Voor een frisse start van het nieuwe jaar! 
  
Neoderma Biopeeling. 
Voor de winterperiode is natuurlijk ook de Biopeeling zeer geschikt: een intensieve peeling op geheel 
biologische wijze. 
Tijdelijk ontvangt u bij deze behandeling een mooie sample van de Neoderma hydration light crème twv 
15€ geheel cadeau. 
  
Zoals u ziet doen BeautyWorks en Babor er alles aan om uw huid ook in 2017 zo optimaal mogelijk te 
verzorgen, zowel in de salon als thuis. 
Helemaal leuk natuurlijk wanneer dat met  aanbiedingen aantrekkelijk wordt gemaakt. 
  
Ik hoop dan ook dat ik u met bovenstaande een beetje nieuwsgierig maar ook enthousiast heb gemaakt. 
  
Graag tot ziens in de salon! 
  

  
Met vriendelijke groet, 
  
Jolanda Heutink 

 


