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Jitske's schoonheidssalon

Afgelopen week waren we op bezoek bij Jitske Dijkstra. Zij heeft net haar deuren geopend op de Hatnedyk 29
in Engelum voor een mooi spannend nieuw avontuur.

Ze laat u meeslepen naar het verre oosten.  Ze heeft een schoonheidssalon aan huis.
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Er is een kamer met veel hulp omgetoverd tot schoonheidssalon. U zult u meteen op uw gemak voelen in de
huislijke sfeer met de geuren uit de Oosterse landen van Cenzaa.

Laat u meenemen op deze sensationele reis naar warme oorden waarbij u een oase van rust en ontspanning
ervaart en een heerlijke verzorging voor een mooie gezonde stralende huid.
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Ook voor de bekende hotstone massage kunt u bij Jitske terecht. En alles is natuurlijk voor hem en haar.

 

Jitske zelf was meteen verkocht toen ze met dit product in aanraking kwam. U kunt ook bij haar terecht voor
deze producten in haar winkeltje.
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Een cadeaubon is natuurlijk ook altijd leuk om cadeau te doen en om te krijgen!

Uw gezondheid is uw meest kostbare bezit, gun uzelf dat. U krijgt eerst een uitgebreide huidanalyse en de
producten worden op uw huid afgestemd. Uiteraard kunt u ook bij haar terecht voor epileren, verven, harsen,
massages enz.

Ook heeft ze binnenkort speciale behandelingen voor acné, couperose, pigment, littekens en andere
huidaandoeningen. Vraag er gerust naar. En bent u nieuwsgierig geworden kijkt u dan vooral ook op haar
site!

 

www.schoonheidssalonjitske.nl

 

<<Terug

 

http://www.schoonheidssalonjitske.nl/
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/index.htm

	Lokale schijf
	Nieuwe pagina


