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Beste gast, 

 

NAJAAR- EN WINTERBEHANDELINGEN      

De heerlijke zomer loopt zachtjesaan weer op zijn eind. Maar alles wat eindigt, schept ook weer openingen voor een nieuw begin of een frisse start. 

Voor een aantal intensieve behandelingen betekent het weer ‘groen licht’. Dit geldt voor onderstaande behandelingen. Neem rustig contact op voor 

meer informatie hierover.  

• De fractional beauty laser behandeling 

• Pigment en couperose laserbehandelingen 

• Diepere peelings 

 

AANBIEDING 

September en oktober staat Medi Spa  in het teken van SKINBOOSTER behandelingen. Zoals de naam het al zegt geeft deze behandeling (kuur) 

een boost aan je huid door met een injector hyaluronzuur en een bio complex aan anti-oxidanten in de diepere huidlagen te brengen. Voor volume, 

versteviging, frisheid en gezondheid. Tijdens deze maanden is er een korting van € 25.- op elke skinbooster behandeling. Met een kuur loopt de 

korting dan behoorlijk op. Reserveren op basis van beschikbaarheid. 

https://www.annelies-aarts.nl/behandelingen/behandelmethodes/annelies-medi-spa-behandelingen/skinboosters/ 

 

  

BENIEUWD WAT ONZE MEEST POPULAIRE BEHANDELINGEN IN 2018 ZIJN?  

1. Éminence Organic Touch Treatments 

2. Soprano Ice Ontharen 

3. LPG bindweefselmassage lichaam en gezicht 

4. Permanente Make-Up 

5. Clearlift Laser Huidverjonging 
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BEN JE TEVREDEN? 

Vertel het dan voort. Voor ons is er geen betere ambassadeur dan onze eigen tevreden gasten. Bovendien levert het aanbrengen van een nieuwe gast  (niet eenmalig), 

jou een tegoedbon op van € 12,50.  

Natuurlijk horen we het ook graag als je niet tevreden bent, dan kunnen we samen kijken wat we daaraan kunnen doen. Want we willen niets liever dan jou zien stralen!  

 Graag tot ziens, 

 Annelies en Team 

ÉMINENCE ORGANIC HOME SPA WORKSHOP 

Thuis kun je al erg veel doen om je huid in een topconditie te brengen of houden. Op donderdag 4 oktober geven we een Éminence Organic Home Spa 

workshop, om jou te leren hoe en met welke producten je dat het beste doet. Je geeft jezelf een ware behandeling. Je mag je alleen aanmelden of samen met je 

vriendin(nen), moeder,  zus of buurvrouw.  Maximaal 8 personen. Reservering geldt op basis van aanmelding.  

Locatie: Inspiratieruimte Medi Spa Annelies, Hondstraat 10, Vorstenbosch 

Kosten € 15.- p/p. Bij aankoop van Éminence Organics is het helemaal gratis! 

Tijd: 13.00 tot 15.00 uur 

 

MAIL EN WIN AKTIE 

Heb jij al eens (of meerdere keren) een Éminence Organic Treatment ondergaan, en zou je je ervaring hiervan met ons willen delen? Mail dit dan naar 

medispa@annelies-aarts en maak kans op Skin Kit aangepast aan jouw huidtype twv c.a. € 60.- 

 
  

 

Bekijk al onze behandelingen  
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Ons adres is: 

Annelies Aarts - Medi Spa 

Hondstraat 10 

Vorstenbosch, VT 5476 KT  
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Update uw voorkeuren or Schrijf je uit van deze nieuwsbrief 
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