NYHEDSBREV - FEBRUAR 2021

Winter Care

Så du Go’morgen Danmark d. 1. februar med Anette K. Poulsen? Ellers kan du finde udsendelsen på TV2 kl. 9.10
d. 1. februar.
Anette booster den vintertrætte hud, og giver de bedste tips for den tørre hud. Der arbejdes med frugtsyre,
som er døråbner for den sløve hudoverflade, A-vitamin serum, som bidrager til hudens vigtigste byggesten kollagen, elektronisk ansigtsgymnastik med lavfrekvens strøm, som virker for blodcirkulationen og arbejder fugt
gel ind i huden, for til slut at give huden vinterbeskyttelse i form af creme .

Savner du din skiferie? Eller din ansigtsbehandling? Snyd ikke din hud for en aktiv kur til vinter træt/tør hud.
GRATIS GAVE VÆRDI 450,- kr.
Amazing Space har alle disse lækre produkter:

Miracle frygtsyre
mask
A-vitamin
serum

550,- kr
525,- kr

Ansigtssimulator

695,- kr

Tilhørende gel/ampuller koster
fra 395,- kr til 850,- kr

Vintercare creme koster fra 375,- kr
til 950,- kr.
Jeg anbefaler dig gerne hvilken
serum eller creme du kan bruge

Køb 2 af disse produkter/frit valg. Modtag en gratis vitaminkur som gave, værdi 450,- kr. (til 3 mdr’s forbrug!).
Køber du hele pakken, så giver jeg dig ud over den gratis gave, også minus 20 % på din næste ansigtsbehandling. Pakken består af maskine, serum, mask og creme (gælder så længe lager haves). Send mig en sms på
40144719 og jeg pakker en lækker pose til dig.

Salg

Savner du dit motionscenter?

Husk at jeg har åben for salg af produkter, som kan
bestilles på sms besked.
Klinikken åbner igen når der gives tilladelse til
det...

Jeg kan anbefale udetræning på hold med en personlig træner (alle restriktioner overholdes).
Bootcamp der kan trænes overalt - se mere på
https://bootcampwintheronline.com/1

De bedste WINTER CARE hilsner fra Anja Winther

Se flere muligheder for træning/kostvejledning på
www.winthertraining.dk

Gave - værdi 450,- kr.

Anja Winther
Færgevej 3, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 80 81 - 40 14 47 19
www.anja-winther.dk

Følg mig på Facebook
og Instagram

