make me beautifull
VIP- klanten avond
8 april 2013
Knippen en Stylen
Workshop Visagie
Facemapping (huidanalyse)
& Skinbar by Dermalogica
Een avondvullend programma met
kortingen en aanbiedingen t.w.v. 99,95
nu voor maar

Euro 29,95
Producten zien, voelen, ruiken, beleven en binnen
enkele minuten een stralend resultaat.

make me beautifull
Een avondje uit, alleen of met een paar vrienden of vriendinnen!
Haarstudio Schaars en Purity Schoonheidssalon organiseren speciaal voor u een VIP-avond met als thema ‘Make Me Beautifull’.
Onder het genot van een lekker drankje en een hapje ontvangt u deze avond, naast het voor u samengestelde programma
tips, tricks en adviezen op het gebied van schoonheid en haarstyling en verzorging. Daarnaast ontvangt u een leuke goodiebag
en een digitale professionale foto van uzelf als aandenken aan een leuke avond.
Ons programma voor deze avond bestaat uit de volgende 3 onderdelen, welke elk ongeveer een uur zullen duren.
Knipbehandeling & Styling
Wij beginnen met een advies omtrent uw haar, welke verzorgingsproducten kunt u het beste gebruiken om het haar er zo mooi
en gezond mogelijk uit te laten zien. Naast het advies bespreken wij welk
kapsel (en kleur) bij u zou passen. Wellicht is dit een leuke gelegenheid om
eens iets anders te proberen. Omtrent de styling van uw haar zullen wij u laten
zien met welke producten een bepaald resultaat kan worden verkregen. Onze
salon werkt met de haarverzorgings- en stylingproducten van Wella en Sassoon.
Aan het einde van deze behandeling ontvangt u het advies in een rapportje.
Op deze avond ontvangt u op al onze producten van Wella of Sassoon 15% korting en een Wella shampoo van 200ml ontvangt u van
ons cadeau. En indien u deze avond een afspraak maakt voor een kleurbehandeling ontvangt u ook nog eens een extra 15% op deze
behandeling.
Workshop visagie
Het kiezen van een make-up is best lastig. Welke kleur past bij me, wat is een foundation?
Kortom, tijd voor een workshop visagie. U krijgt in dit uur uitgebreid uitleg over make-up en het aanbrengen van make-up.
U kunt zelf experimenteren en met onze hulp een prachtige make-up aanbrengen bij u zelf. Een uur vol tips en tricks.
Wij werken met de cosmetica van PUPA.
Op deze avond ontvangt u op al onze PUPA producten 10% korting.
Facemapping (huidanalyse) & Skinbar by Dermalogica
Kom meer te weten over uw huid met de Facemapping die Purity
Schoonheidssalon bij u zal uitvoeren. Zij kijken naar het verleden,
het heden en de toekomst van uw huid en biedt u specifieke oplossingen
zonder dat u zelf moet raden wat uw huid nodig heeft. Daarnaast maakt
u kennis met de Skinbar van het merk Dermalogica. Wanneer producten
van Dermalogica in aanraking met de huid komen, gebeurt er iets bijzonders.
Een gezonde, mooie huid, krijgt dan een andere betekenis.
En bij aankoop van één Dermalogica product ontvangt u deze avond een
microzone ‘age smart’ behandeling van 30 min twv €35,60 cadeau
Aanvang avond: 18.15 uur
Einde avond: ongeveer 22.30 uur
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