Allereerst wil ik graag iedereen bedanken voor alle lieve, steunende en warme
berichten, woorden en omhelzingen, na het overlijden van mijn moeder.
Het is een enorme troost te vernemen dat zij voor veel mensen een warme
persoonlijkheid was en dat velen mooie herinneringen aan haar koesteren.

----------------------------------------------------------

Maar dan nu, het is alweer nazomer!
En wat hebben we veel zon gehad!
Toch gaat het bruine kleurtje snel weer weg als de dagen korte en donkerder
worden. Houd je kleurtje op peil met de Golden Glow Gradual Tan.
Deze (body)crème smelt op de huid en bouwt een mooie, natuurlijke sun-kissed
glow op.
Nu in een mooie Gatineau discovery set met 2 aanvullende producten voor
slechts €22,50.

(Klik op de afbeelding om naar dit artikel in onze webshop te gaan.)

----------------------------------------------------------

Of in een mooi Gatineau toilettasje met een mini verpakking van de bestseller
enzymatische peeling voor slechts €11,95

(Klik op de afbeelding om naar dit artikel in onze webshop te gaan.)
---------------------------------------------------------Maar er is veel meer te ontdekken bij Gatineau. Kijk ook naar de onderstaande
Discovery sets voor slechts €39,50 per set.

(Klik op de afbeeldingen om naar deze artikelen in onze webshop te gaan.)
----------------------------------------------------------

Voor de liefhebber is er nu de mega verpakking van Age Benefit Regeneration
Cream in een handige tube, 75 ml voor de prijs van 50 ml, €147,-

(Klik op de afbeelding om naar dit artikel in onze webshop te gaan.)
---------------------------------------------------------Wij kijken enorm uit naar onze heerlijke nieuwe gezichtsbehandeling van
Gatineau. Een behandeling met heerlijke massage/serums/peeling en gebruik
van massage-tools. Wij laten u weten wanneer wij klaar zijn voor deze
behandeling.

Helaas gaan onze prijzen een beetje omhoog. U kunt waarschijnlijk wel raden
waarom. Uiteraard proberen wij de schade zo klein mogelijk te houden.

Voor al onze aanbiedingen geldt zolang de voorraad strekt!
Team salon Marquerite
www.marquerite.nl
www.shopmarquerite.nl
Laat het ons weten als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

