BBCD PRODUCTLIJNEN in de SPOTLIGHT!

wil je af en toe iets meer vertellen over de productlijnen, die we in ons
schoonheidsinstituut - gericht op huidverbetering - bij de behandelingen
gebruiken en ook verkopen in onze winkel aan de Dorpsstraat 60A in
Nieuwkoop.

Dit keer zetten we de RED LINE van HANNAH in de spotlight.
Ouder worden willen we allemaal, maar dan wel het liefst op een mooie
en gezonde manier! De Red Line bevat alles om de natuurlijke
schoonheid en jeugdigheid van de huid structureel en langdurig te
behouden, ook voor een beschadigde huid. Deze lijn is voor zowel dames
als heren.

De Touch of Colour is een finishing touch product na je
huidverbeteringsroutine. Het geeft een aangenaam poederig huidgevoel
en zorgt direct voor een mooie teint.

Brillant Touch is de dagelijkse finishing voor een direct gave, opvallend
heldere huid én een mooie egale uitstraling. Door de zijdezachte
structuur voelt deze zeer prettig aan.

De zijdezachte formule van Touch of Silk heeft een basis van vitamine A,
C, E en siliconenolie, en is daardoor in staat om kleine oneffenheden
onmiddellijk op te vullen en de teint perfect egaal en mooi gematteerd
achter te laten.

Opulence Serum is een uitzonderlijk rijke serum wat speciaal is
ontwikkeld om de huid qua egaliteit, helderheid én stevigheid
daadwerkelijk te verbeteren, zodat camoufleren niet meer nodig is.

First Aid biedt een alternatieve en doeltreffende oplossing bij allergieën,
eczeem, irritaties en jeuk, die de huid direct kalmeert,
ontstekingsremmend en jeukstillend werkt en de natuurlijke balans
optimaal herstelt.

De collageenbooster Juvi-Lite is speciaal ontwikkeld om het bindweefsel
in de huid te versterken en om de aanmaak van collageen te stimuleren.

De actieve ingrediënten in Personal Choice hebben als één van de
belangrijkste doelstellingen om de huid te laten ontspannen en qua
volume te laten toenemen door een verbeterde aanmaak van collageen,
waardoor expressierimpeltjes ontspannen en op den duur minder
zichtbaar worden.

Dankzij 4YOUth bereik je onmiddellijk zichtbare, voelbare en langdurig
aanhoudende huidverbetering op meerdere fronten.

Door de zuurstof in Oxys Genes, die voor onze huid noodzakelijk is,
zorgt ze voor een goede celstofwisseling, een gezonde celvernieuwing
en natuurlijk mede door een optimale aanvoer van voedingsstoffen en
dito afvoer van afvalstoffen.

Asolution Serum is een geavanceerd, mild en effectief alternatief voor
Retinol, wat de huid in meerdere opzichten aanzienlijk verbetert. Dit
innovatieve serum is speciaal ontwikkeld om de huid te egaliseren én de
stevigheid daadwerkelijk te verbeteren

Primum Elixer is een milde, maar zeer effectieve peeling op basis van
10% Amandelzuur dat zorgt voor een frisse, jeugdig ogende huid en een
stralende teint.

Wil je deze producten ook eens ervaren? Maak dan een afspraak voor een huidverbeterende
behandeling met hannah. Daniëlle begint met een huidanalyse, waarna de vijf stappen
volgen van reinigen, peelen, stimuleren, herstellen en beschermen in combinatie met de
enige echte hannah bindweefselmassage.
Bovendien ontvang je in de maanden december en januari een stapelkorting, die wel kan
oplopen tot 15% bij aanschaf vanaf 3 verzorgingsproducten.

Benieuwd geworden? Bel dan voor een afspraak naar 0172-579575 of mail jouw naam en
telefoonnummer naar info@bbcd.nl en wij bellen jou terug. Of kom langs in onze winkel aan
de Dorpsstraat 60A voor de producten.

Met beauty groet,
Daniëlle
hannah huidcoach en huidspecialist

