Nyhedsbrev - Juni 2022
Sommerens bud på ansigtsbehandling

Er du også træt af produkter, der ikke virker?
Får du den rigtige vejledning?
Er du plaget af solskader?
Så book 45 min og få en ansigtsscanning!
Scanningsanalyse
Du kan blive klogere på din hud. Gennem specielle billeder taget på overfladen
af din hud, får du et bedre kendskab til, hvad du skal være opmærksom på. På
den baggrund kan jeg give dig betydeligt bedre input til din hudpleje. Jeg ser
det som min fornemste opgave at give dig en smuk og sund hud i balance. Ved
at kombinere professionel viden med scanningsteknologi, får jeg ikke bare
mulighed for at scanne din hud, men jeg kan også identificere udfordringer,
som ligger gemt i hudens lag. Samtidig får du mulighed for at følge din huds
positive udvikling, når du kommer tilbage i ugerne efter og ser resultaterne
med egne øjne i de dybdegående scanningsbilleder.
Det er en sejr for mig, hver gang vi skaber nye resultater for dig. Med scanning
tager jeg skridtet ind i fremtiden og får mulighed for at give dig et personligt
analyseprogram sammensat ud fra kombinationen af det indre og ydre
hudbillede. Min filosofi er, at jo mere information din hud kan give mig, desto
mere præcist kan jeg skræddersy din hudplejerutine.

Du får:
* Skin scanning og test
* Analyse
* Specifikke hud-udfordringer
* Skræddersyet behandlingsprogram
* Skræddersyet produktprogram

Pris 245,-

Prisen modregnes ved køb af mindst 2 produkter

Glem ikke at høre mere ind til mit nye kosttilskuds koncept.
Book 30 min. til din personlige blod test og få den rette vejledning i
kosttilskud/omega3.
HUSK
Ferielukket fra
21/7 til 8/8, begge dage inkl.
Sidste besøg af sygeplejeske inden ferien er d. 7/6.

Sidst men ikke mindst - husk solcreme.
Amazing Space har verdens bedste til ansigt og til krop…
Pris fra 295,- kr.
Jeg ønsker en rigtig god sommer
De bedste hilsner
Anja
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