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Nieuwsbrief: 
Dit is alweer de 2e nieuwsbrief 
van dit jaar. Veel van onze 
klanten die goede voornemens 
hadden om meer te gaan 
bewegen, hebben gebruik 
gemaakt van de speciale actie 
voor de F.A.M.E.-toestellen. 
Deze actie is nu gestopt. Ik wil 
jullie erop attenderen dat wij 
een combinatiekaart Slenderen 
/ F.A.M.E. hebben waarbij 
voor € 16,-- je wekelijks – 
naast het Slenderen – gebruik  
kan maken van de F.A.M.E.-
toestellen. Dus voor slechts  
€ 4,-- extra per week kan je je 
conditie op peil blijven 
houden. 

Aktie februari:  

In februari geven wij 50% 

korting op alle onze 
abonnementen voor de 
snelbruiners. (maximaal 1 
kaart per klant). Onze 
snelbruiners voldoen aan de 
zogeheten  ‘0,3-norm’ (wet). 
Naast deze korting op de 
snelbruiners geven wij ook 

nog een korting van 10% op 

al onze producten voor de 
snelbruiners. Onze 
snelbruiners producten 
bevatten een bruinings 
versnellende lotion die zorgt 
voor een intense bruining. 
Daarnaast bevatten alle 
producten vitamine C en E. 
 

After Sun lotion:  
Ons huidige assortiment is 
uitgebreid met een after-sun 
lotion. Wij vinden het leuk om 
jullie kennis te laten maken met 
deze lotion. Daarom krijgt elke 
klant die gebruik gaat maken van 
de snelbruiner een cupje van ons 
mee om na het bruinen het 
gezicht en decolleté hiermee in 
te smeren. Deze super vocht 
inbrengende hydraterende lotion 
is echt een cadeautje voor je 
huid! Je kan het ook dagelijks na 
het douchen gebruiken zodat 
bruinings effect van de 
snelbruiners langer zichtbaar 
blijft. De flesjes van 60ml zijn bij 
ons te koop en ook hiervoor 

geldt de korting van 10%.  

 
Gratis snelbruiner brilletje: 
Zolang de voorraad strekt geven 
wij ook brilletjes weg voor onder 
de snelbruiners. 

Workshops:  
De workshops die wij geven zijn 
een groot succes. Vanaf € 12,50 
per persoon kan je met 
vriendinnen en/of collega’s een 
middagje bij ons komen 
Slenderen/Famen en gebruik 
maken van de snelbruiners. Dit 
is inclusief koffie en thee met 
‘wat lekkers’ en na afloop een 
leuke attentie. Dit betreft het 
standaard pakket, in overleg kan 
dit uitgebreid worden met 

een hapje en een drankje.  
Tijdens de workshop wordt 
een gratis presentatie gegeven 
van producten op het gebied 
van wellness en lifestyle. De 
minimale deelname aan de 
workshop is vanaf 4 personen. 
 

Ada Kranendonk:  
Onze collega Ada is aan  het 
herstellen van een schildklier 
operatie. Gelukkig gaat alles 
goed met haar. De kaart met 
alle beterschapwensen vond 
ze er leuk en hartverwarmend.  

Thee weetje:  
Het is altijd tijd voor thee. Zo 
helpt kamille- lavendel thee 
om lekker te ontspannen en 
heerlijk te slapen. 

 1 theelepel gedroogde lavendel 

 1 theelepel gedroogde kamille 

 250ml gekookt water 

 Eventueel een beetje honing 
Laat de kruiden 10 tot 15 
minuten trekken. 
 

Brandnetel helpt als je loopt te 
kwakkelen, omdat het je 
immuunsysteem versterkt. 
Lekker als thee maar ook als 
soep. 

Facebook:  
Onze facebook pagina is ge-
updated. Buiten de 
nieuwsbrief zullen wij 
regelmatig de laatste nieuwtjes 
van de salon op facebook 
plaatsen. Wij zijn benieuwd 
naar het aantal ‘Likes’ en jullie 
eventuele reacties. 

 


