Nieuwsbrief zomer 2020

NIEUWSBRIEF HIGHLIGHTS

FLOATEN MAG WEER VANAF 1 JULI
⚫
NIEUW ARRANGEMENT MET PERMSAL MAGNESIUM BODY SCRUB
⚫
ALOE VERA GELLY GOED TEGEN DE JEUK VAN EIKENPROCESSIERUPS
⚫
TURNHOUTSE CADEAUBON BESTEDEN BIJ FLOAT & HALO ZENTRUM KEMPEN

Lees snel verder….
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FLOATEN MAG WEER VANAF 1 JULI
Na ruim 3 maanden verplicht langs de kant te hebben gestaan vanwege de
coronamaatregelen staan wij nu vol nieuwe energie klaar om onze eerste
gasten te mogen ontvangen op 1 juli a.s. vanaf 10.00 uur.

Plan nu alvast uw bezoek aan ons Float & Halo Zentrum Kempen in. Wij
verwachten namelijk dat, zodra wij weer open zijn, het snel heel druk bij ons
gaat worden. Immers, de toegenomen aandacht voor de eigen gezondheid en
het persoonlijk welbevinden maken ons aantrekkelijk bij een breed publiek.
U kunt bij ons uw behandeling of arrangement reserveren via onze website,
per e-mail of telefonisch. Graag tot binnenkort!
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NIEUW ARRANGEMENT MET PERMSAL MAGNESIUM BODY SCRUB
Nu het bijna zomer is en wij na de lockdown allemaal
graag naar buiten willen, het liefst aan een mooi
zwembad in het zonnetje, is een gezonde en glanzende
zachte huid iets waar we graag mee willen blinken. Onze
samenwerking met de fabrikant van Permsal producten
heeft ons een nieuwe behandeling gebracht, de
Permsal Magnesium Body Scrub.
Uw huid wordt met warmwaterkompressen bevochtigd, zodat de huidporiën
zich goed openen en de huid soepel wordt. Vervolgens wordt Permsal
Magnesium Body Scrub door middel van lichte massage over uw hele lichaam
aangebracht en kan de magnesium in enkele minuten goed intrekken. Nadien
verwijderen wij met nieuwe warmwaterkompressen de dode huidcellen. U
voelt zich merkbaar meer ontspannen en uw huid is zacht als een baby.
Bij het Permsal Magnesium Scrub arrangement
wordt uw behandeling uitgebreid met een
halotherapiesessie en een andullatiesessie.
Tenslotte kunt u nog nagenieten van een single
floatsessie, waarna u geheel ontspannen de zomer
tegemoet treedt.
Dit arrangement kunt u alleen in de maanden juli
en augustus reserveren voor een hele speciale
zomerse arrangementsprijs van slechts
€ 79,75 per persoon.
Desgevraagd kunnen wij tijdens dezelfde scrubsessie ook voor u een
gezichtspeeling verzorgen. Na de warmwaterkompressen brengen wij Permsal
Magnesium Body Scrub op uw gezicht aan, zodat ook uw gezicht een optimale
behandeling krijgt. Bij een gevoelige huid kunt u in plaats hiervan kiezen voor
een gezichtsmasker, waarbij wij Permsal Magnesium Aloë Vera gel
aanbrengen. De gezichtspeeling of het gezichtsmasker ontvangt u voor een
beperkte meerprijs van € 10,00 per persoon.
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ALOË VERA GELLY GOED TEGEN DE JEUK VAN EIKENPROCESSIERUPS
Veel mensen hebben op
dit moment last van de
brandharen van de
eikenprocessierups 🐛.
De Aloë Vera Gelly van
Forever Living is een
zeer populair middel om
de huid te verzorgen en
te verzachten.

Aloë Vera Gelly bestaat voornamelijk uit pure gestabiliseerde aloë vera gel en is
zeker bij een droge of schrale huid bijzonder effectief. Het verzacht de
gevoelige plekken op de huid. In essentie gelijk aan het binnenste van het aloë
vera blad, is deze 100% gestabiliseerde aloë vera gel ook een ideale aftersun
crème. De Aloë Vera Gelly draagt bij aan het herstellend vermogen van de huid
en biedt verkoeling.
Aloë Vera Gelly is een heerlijk aloë product dat de huid
kalmeert en intensief verzorgt. Gebruik de gel als je last hebt
van een gevoelige en schrale huid. Bijvoorbeeld bij kleine
schrammetjes, lichte jeuk of een muggenbult. De
transparante gel verkoelt meteen. Het verfrist en je huid
komt snel tot rust.
Aloë Vera Gelly is geschikt voor jong en oud. Breng Aloë Vera
Gelly royaal aan op gevoelige of schrale plekken op de huid.
Masseer het voorzichtig in. Breng regelmatig opnieuw aan.
Tip! Ga je de natuur in of op vakantie? Neem Aloë Vera Gelly
met je mee!

flacon (118 ml): € 20,09
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TURNHOUTSE CADEAUBON BESTEDEN BIJ FLOAT & HALO ZENTRUM KEMPEN

In het kader van de ondersteuningsmaatregelen naar aanleiding van de
verplichte sluiting van veel bedrijven heeft Stad Turnhout onlangs besloten om
de lokale economie een duwtje in de rug te geven. Elk Turnhouts gezin krijgt
een cadeaubon van 20 of 25 euro, afhankelijk van de gezinssituatie.
Wat is de Turnhoutse cadeaubon?
Met de Turnhoutse cadeaubon kan u bij verschillende
deelnemende ondernemers in Turnhout terecht, nu ook bij
Float & Halo Zentrum Kempen.

Aan de hand van een QR-code kan u de cadeaubon
gemakkelijk bij ons laten ontwaarden. De cadeaubon wordt
per post verstuurd vanaf juli 2020 en is te gebruiken tot eind
van dit jaar.
Reserveer snel een behandeling of arrangement en neem de cadeaubon mee.
U mag de bon besteden voor al onze diensten en producten.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief? Klik hier.
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