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Beauties

Arrangementen

Zoek salon of studio -- Regio --

Opleidingen

en/of -- Branche --

Professionals

en/of 1234

AB

Zoeken

250 m

Haar op een hippe manier droog
houden dankzij Basil®!
Yin en Yang in love….
Hoeden als verlengstuk van je
persoonlijkheid



25 februari 2009
Boost je buste!
Kleine, verslapte of hangende borsten kunnen voor veel frustraties zorgen bij vrouwen. Voor het
verkrijgen van een mooi, stevig en vol decolleté, is het erg belangrijk dat de huid van de borsten wordt

voorzien van essentiële voedende- en verstevigende werkstoffen. Een goede bloedcirculatie is dan tevens
van groot belang.

New Beauty & New Wellness, 14 en

De onlangs vernieuwde Bio-Essence Bust Firming Boosting

Flowers & Fairy tales….

Cream (€ 49,95/50ml) stimuleert de doorbloeding en aanvoer van
zuurstof en daarmee ook een optimale stofwisseling in je
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BeautyNieuws










15 maart in de Amsterdam RAI!

Tips



borstweefsel. De geavanceerde formule bevat speciale
voedingsstoffen en kruidenextracten zoals onder andere Shii-Take
en Reishi paddestoelen, Rijstextract, bioflavonoïden, Rode Klaver
extract, dennenpollen, Royal Jelly en soja isoflavonen.
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Het aan de Bio-Essence Bust Firming Boosting Cream eveneens
toegevoegde ‘Pueraria Mirifica Root extract’ staat ook wel bekend
als “de wortel van de jeugd”. Dit is een plantaardige,
borstvergrotende werkstof die op een natuurlijke en vooral veilige
wijze min of meer hetzelfde effect heeft als oestrogenen in het
vrouwelijk lichaam.

Trends in Beauty
Beauty Prijsvraag

Bij consequent gebruik zorgt deze unieke werkstof ervoor, dat het

De laatste beauty nieuwtjes

volume van je borsten zichtbaar én voelbaar toeneemt. Een
donkere tepelhof krijgt dankzij Bio-Essence Bust Firming Boosting

Cosmetitalk beauty column
Cosmetitext PR en tekstbureau
Kuurweekend
SalonWebsite
Viva la Donna

Cream een mooiere kleur en je borsten worden gelift zonder neveneffecten dankzij de natuurlijke
ingrediënten.
Het resultaat? Mooie, stevige borsten binnen 7 dagen en zichtbaar én voelbaar meer volume van je
borsten na 28 dagen gebruik!

Hulp bij belastingaangifte

Voor meer informatie en verkoopadressen van deze nieuwe “buste-booster” is er de website:
http://www.bodywish.nl/
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