
Een heerlijk verwarmende behandeling

Waar is deze behandeling goed voor?

BOOZT liftingmassage:
• Workout voor spieren en bindweefsel van        
 het gezicht/hals
• Direct zichtbaar resultaat
• Verbetering collageen
•• Vermindering rimpels
• Algemene verbetering van de huidconditie
• Sterkere haarvaten
• Tegengaan van huidverslapping

Deze behandelingen kosten 75,00 euro en 
duren 90 minuten.

Er is ook nog een verkorte behandeling 
mogelijk (die kan ook goed in kuurverband 
gebruikt worden). Deze behandeling duurt 1 uur
en bestaat uit:
- Reiniging/peeling- Reiniging/peeling
- Liftingmassage of dermaroller
- Masker
- Serum
- Creme
(geen epileren, onzuiverheden verwijderen..).

Hiervoor is de prijs 50,00 euro

BOOZT Dermaroller:
• Vernieuwing van de huidcellen
• Vermindering van rimpels
• Verkleining van de porien
• Vermindering van littekens

Verwen jezelf met de Naturel Winterbehandeling

Om kennis te maken met mijn nieuwe merk heb 
ik de winterbehandeling samengesteld met de 
BOOZT producten. 

Er zijn deze keer 3 keuzes in de winterbehande-
ling, voor alle drie is de 
behandelprijs 69,00 euro (90 minuten)

De BOOZT experience behandeling 1 en 2 zijn 
nieuwe anti-age behandelingen die 75,00 gaan 
kosten maar nu in de maanden december, 
januari, februari dus voor 69,00 euro.

EXTRA INFORMATIE

De BOOZT producten zijn gebaseerd op 
natuurlijke ingredienten. Er zitten geen 
chemische stoffen in als aardolie, E-nummers, chemische stoffen in als aardolie, E-nummers, 
siliconen etc. BOOZT verstopt je huid niet maar 
laat je huid juist weer stralen door je huid pre-
cies te geven wat het nodig heeft.

BOOZT experience 1
Reiniging
Peeling
Wenkbrauwen epileren
Onzuiverheden verwijderen
Lifting massage en hyaluronzuur
Anti-age masker en oogmaskerAnti-age masker en oogmasker
Serum en creme

BOOZT ontspannings behandeling
Zelfde als nr. 1 maar dan zonder de 
liftingmassage of dermaroller en met een 
ontspannende gezichtsmassage met warme ontspannende gezichtsmassage met warme 
olie en daarnaast nog een keus uit 1 van de 
volgende onderdelen: voetbehandeling (scrub, 
masker, massage) handbehandeling (scrub, 
masker, massage) of een rugmassage met 
warme olie.

BOOZT experience 2
Zelfde als hierboven maar dan i.p.v. de 
Liftingmassage een behandeling met de
Dermaroller.


