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Nieuwsbrief najaar 2020 

 
We mogen nog even genieten van een paar lentedagen. Lekker naar bui-
ten, de vogeltjes horen fluiten en de zon op onze huid voelen. Toch komt 
er een tijd dat de herfst zich zal aandienen. Voor die periode heb ik een 
ontspannende, fijne en vooral smaakvolle behandeling. De warme stoel is 

er klaar voor! De prijs van de maandbehandeling is €52,50, exclusief har-
sen en/of verven in het gelaat à €5,- per zone. 
 
 

 
Een gezond kleurtje 
Zelf ik heb ik lang gezocht naar een dekkende poeder die niet zo zichtbaar was 
dat het opviel, nét niet de juiste kleur was of na een paar uur uitliep of zich er-

gens ophoopt. En ik heb hem gevonden! Ik ben zelf zo enthousiast dat ik deze 
nu verkoop in de Salon. De bronzing poeder van Bolero Cosmetics. Deze klei-
achtige formule past zich feilloos aan de huid aan en is daarom geschikt voor 
vrijwel alle huidtypen en -kleuren en daarmee uniek in haar soort. Het hele jaar 
door een natuurlijke gezonde kleur? De veeg-vrije formule zorgt ervoor dat de 
poeder de gehele dag mooi blijft zitten. Ook mooi op decolleté. Dus wil jij ook 

een dekkende poeder welke een mooie kleur geeft passend bij jouw huid, niet 
vlekt of zich ergens ophoopt en zelfs in de zon opgebracht kan worden?  

Voor € 25,- inclusief kwast is deze verkrijgbaar. Kom gerust langs, dan breng ik 
de poeder aan en ik denk dat jij net zo enthousiast wordt als ik. 
 

 
 

 
Harsen gelaat en verven wimpers & wenkbrauwen  
Last van storende haartjes in het gelaat? Toe aan een nieuwe vorm van de wenkbrauwen? Meer kleur op 
de wimpers en/of wenkbrauwen? Maak hiervoor een afspraak. Vaak kan dit op korte termijn maar je kan 
ook vast een afspraak plannen voor over een paar weken.  
Prijzen: - harsen wenkbrauwen, bovenlip of kin €10,- per zone, 2 zones €15,- en 3 zones €17,50.  
            - verven wenkbrauwen of wimpers € 10,- en €17,- voor wenkbrauwen en wimpers.  

Dit zijn de prijzen die gelden zónder gezichtsbehandeling. Tijdens een gezichtsbehandeling betaal je €5,- 
per zone harsen of verven en €7,50 voor 2 of 3 zones harsen of verven in het gelaat.   
 

 
 
Leuk om te geven én te krijgen 

Een moment van pure ontspanning is altijd leuk om te ontvangen. Geef daarom een 
verwenbon van Salon-Merel. Elk gewenst bedrag of behandeling mogelijk.  
Ook een hele lekkere verrassing zijn de producten van Sweet Secret. Het assortiment 
bestaat uit een bodyscrub, douchgel en bodybutter in de 3 geuren, sinaasappel & ka-
neel, vanille met saffraan & kardamon en chocolade met limoen & frambozen. Per stuk 
€6,95 voor 200ml. Ook leuk om jezelf als cadeautje te geven! Ervaar de weldaad van de 
geuren van Sweet Secret. 
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