
ZEG DAG TEGEN
CELLULITE!

GEEN GESNURK MEER

VAN BINNENUIT

PROFESSIONEEL 
RESULTAAT  

De SnörEx® LadySnore is de enige echte 
vrouwelijke snurkbeugel in de wereld. 
De tong wordt door de beugel met een 
dynamische kleine pelotte onder controle 
gehouden zodat de trillingen en het 
snurkgeluid verdwenen zijn en de luchtweg 
vrij is. snurken.org

Het geheim voor een mooie huid zit in 
een sachetje. Nutraskin Collagen Drink is 
een beautydrank voor een stralende huid, 
glanzend haar en mooie sterke nagels. Van 
het VERISOL® collageen in NutraSkin is 
aangetoond dat het rimpels vermindert. 
NutraSkin bevat de hoogste dosering 
VERISOL®. NutraSkin werkt van binnenuit. 
(€ 34,95 voor 20 dagen) nutraskin.nl

Ervaar het effect van 
een professionele 
gezichtsbehandeling, 
gewoon thuis! Deze 
exfoliant  voor in de nacht 
biedt een dieptereiniging, 
vermindert imperfecties 
én hydrateert tegelijkertijd. 
Word wakker met een 
schone, stralende huid. 
Allies of Skin Bright Future 
Facial is exclusief te koop bij 
sv-cosmetics.nl.

Een effectieve en dagelijkse reiniging helpt om de 
huidkwaliteit te verbeteren. Haal het meest optimale resultaat 
uit je gezichtsreiniging en start met Dermalogica’s PreCleanse 
Balm. Deze conditionerende balsem verwijdert grondig 
make-up en ander hardnekkig vuil. Het resultaat: een frisse, 
gehydrateerde en ultra schone huid. dermalogica.nl

Deze dag- en nachtcrème van Facetrex 
heeft een hoge UV-bescherming, waardoor 
de huid minder snel veroudert. Het pakt 
aanwezige rimpels aan en voorkomt nieuwe. 
Je huid wordt gaver, elastischer en ook 
ouderdoms- en pigmentvlekken worden 
minder zichtbaar. De crème is geschikt voor 
alle huidtypes. Bij de drogist/parfumerie 
€ 49,50. Nu € 10 korting met kortingscode 
‘MOOI’ via vedax.nl/facetrex.

JOUW GEZONDE HUID

STRAKKE KORTING

Last van hardnekkige vetrolletjes die je met 
sporten of diëten niet weg krijgt? Vetbevriezing is 
dé oplossing! Eén behandeling zorgt al voor een 
vetreductie van 20%, dat is gemiddeld vijf cm. 
Gegarandeerd resultaat! Derma2care biedt deze 
behandelingen aan tegen zeer scherpe prijzen. 
derma2care.nl/vetbevriezing

VETBEVRIEZING

SLECHTE SLAPER?

ALLES IN ÉÉN

promotie

WE LOVE BEAUTY
DE 10 FIJNSTE BEAUTYTIPS EN -ADRESSEN

Slaap je slecht? of kom je moeilijk 
in slaap? De speciale slaapspray 
spuit je voor het slapen gaan op je 
hoofdkussen en zorgt ervoor dat je 
meer ontspant en dieper slaapt. Je 
slaapt beter in, krijgt meer rust en 
voorkomt nachtelijk ontwaken of 
negatieve gedachten. somnoshop.nl

Raak je cellulite snel kwijt door middel van 
een bindweefselmassage. Met de Cellulite 
Cups kan je dit makkelijk thuis doen. Breng 
massageolie aan, druk de cup vacuüm op je 
huid en beweeg daarna de cup heen en weer 
of met ronddraaiende bewegingen. Masseer 
verkleefde vetcellen los en raak afvalstoffen 
kwijt.  cellulite-cups.com

Of je nu zin hebt in een facial, het 
epileren van je wenkbrauwen of het 
zetten van extensions; bij Jetzets 
Beauty Care zit alles onder één dak. 
Master gecertificeerd in het zetten van 
wimper/haarextensions en waxing en 
gespecialiseerd in hollywood/brazilian 
wax. Voor de wax behandelingen worden 
bio producten gebruikt. Kom tot jezelf 
met alle beauty treatments! jetzets.nl

Droom jij ook van mooie lange wimpers? Met het 
Dutchess of Beauty wimperserum worden binnen 
6-10 weken je wimpers voller en langer en geven een 
prachtige sexy oogopslag. Ontvang nu 25% korting 
in de webshop met code ‘lash01’. Meer informatie en 
weten waar je het wimperserum kunt kopen (€ 49,95)? 
dutchessofbeauty.nl

VOLLE WIMPERS ZIJN HOT

€10
korting

25%
korting


