
 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 

 

In deze Nieuwsbrief besteden wij aandacht aan een aantal bijzondere en winterse 

aanbiedingen, om uzelf te verrassen of cadeau te doen.  

Maar eerst willen we graag kwijt, dat een jaar na de overname van Mieke’s Beauty, 

wij ons helemaal thuis voelen in het mooie Schagen en heel blij zijn met het door u 

in ons getoonde vertrouwen. Wij zullen er alles aan doen om dit vertrouwen niet te 

beschamen en u graag blijven verwennen met onze hoogwaardige behandelingen 

en producten. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Schagen, maar ook voor onze 

supermoderne vestiging aan de Renbaanlaan in Bergen en voor Alkmaar.  

Toch zoeken wij steeds naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren. 

Mocht u daarover ideeën hebben, dan zouden wij het fijn vinden als u die met ons 

zou willen delen. 

Dan nu de aanbiedingen. Wij hopen dat er iets voor u tussen zit en anders nodigen 

wij u graag uit voor een kopje koffie of thee en een persoonlijk vrijblijvend advies.   

 

Met hartelijke groet, 

mede namens alle enthousiaste medewerkers van Beauty Gallery, 

                        

                          Wendy, Gonda en Kim Westenbrink  
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CADEAU-TIP 

Vriend of vriendin verrassen met de feestdagen? 

Dat kan met een cadeaubon, voor alle bedragen. 

Beauty Gallery maakt er graag wat feestelijks van.  

Ons motto is: “Geniet en Ontspan”! 

 

 

WIMPERSERUM REVITALESH 

Het wimperserum van RevitaLash® is een bijzonder verzorgingsproduct dat zorgt 

voor zichtbaar langere  wimpers.  

Met het handige kwastje kan het serum eenvoudig worden aangebracht op zowel 

de boven- als de onderkant van de wimpers. 

Nu bij Beauty Gallery, speciaal voor de feestdagen, een Revitalash limited edition 

Deluxe Lash Gift Collection voor € 79. 

 

Deze aanbieding bestaat uit: 

 

 Revitalash Advanced 

Wimperserum  

 Revitalash Wimperkruller 

 Deluxe Cosmetic  Buidel          

 Travel Tasje                            

 

 

 



WINTERBEHANDELING JEAN D’ARCEL 

Deze nieuwe winterbehandeling geeft de huid een maximum aan verzorging en 

aandacht. De huid word permanent blootgesteld aan het winterse weer en droge 

verwarmingslucht. Door gebrek aan zuurstof en vochtverlies wordt de huid bleek, 

ruw en bijzonder gevoelig. Snel treden er ook huidproblemen op, die optisch waar 

te nemen zijn. 

 
 

 

Deze Winterbehandeling van € 70 bestaat uit: 

 

 Romige schuimende reiniging 

 Peeling met enzymen & exotische vruchten (papaja & ananas) 

 Ampul: enorme boost voor de huid 

 Miratense Massage Satin: bijzondere massage met een crème die 

onbewerkte ruwe zijde en hoogwaardige oliën van avocado en van de 

macadamianoot bevat 

 Masker Sensation Cashmere: masker met verzorgende oliën en 

beschermende vitamine D. Voorkomt vochttekort door Vanille, 

sandelhout en hyaluron zuur 

 

 

 

 



DERMALOGICA SEIZOENSAANBIEDINGEN 

 

De koudere dagen komen er weer aan, dus belangrijk dat we de huid goed 

beschermen tegen invloeden van buitenaf. Dermalogica heeft daarvoor de perfecte 

producten. 

Bij aankoop van één van de volgende producten ontvangt u een                      

oogmake-up remover en oogproduct cadeau t.w.v. € 39! 

 

Active Moist crème (100 ml):            

€ 66 

Olievrije lichte moisturiser voor de 

vette tot gecombineerde huid. 

Extracten van Citroen en Komkommer 

hydrateren de huid en verfijnen de 

poriën. 

 

 

Skin Smoothing crème (100 ml):     

€ 71 

Medium moisturiser voor de 

gecombineerde tot droge huid. 

Intensief hydraterende Lecithine en 

Aloë Vera voeden de huid. Komkommer 

en Arnica zorgen voor een soepele 

stevige huid. 

 

 

Super Rich Repair crème (50 ml):                                                                           

€ 97 

Voedt de droge of rijpe huid met deze volle romige crème en gaat tevens de strijd 

aan met huidveroudering door middel van krachtige peptiden die de aanmaak van 

collageen stimuleren.  

 

 

 


