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Nieuwsbrief nr. 3 - 2011
Proefdagen Jojoba Care®
Begin juli zijn er vier proefdagen waarop u kennis kunt maken met Jojoba Care® - het huismerk van Instituut Lamat.
Tijdens die proefdagen krijgt u een gratis huidanalyse met gelaatsverzorging bij aankoop van volgende producten :
- Reinigingsset (bestaande uit 3 verschillende producten / afhankelijk van uw huidtype)
of
- 2 producten uit de serie gezichtscrèmes / corrigerende verzorging gezicht
of
- 2 producten uit de serie lichaamsmelk / corrigerende verzorging lichaam
De producten worden u geadviseerd op basis van de analyse en verzorging.
Maak snel uw afspraak op 0486 45 39 36 want vol is vol.
Proefdagen:
Tijd:

vrijdag 1 juli, zaterdag 2 juli, woensdag 6 juli en donderdag 7 juli 2011.
9u00 – 20u00

Er wacht u een hapje en een drankje en er is nog wat tijd voor een gesprek.
Maak gerust uw afspraak met twee personen, dan is het nog zo gezellig.
We zien u graag op een van deze dagen!

Deelname Regenboogdag zondag 19 juni 2011
Instituut Lamat neemt op 19 juni 2011 deel aan de Regenboogdag op boerderij "d'n Heihorst" in Zeeland (NB).
We leggen die dag vooral het accent op healing (Reiki, oorkaarsen), massages (Shiatsu, holistische, hotstone) en onze
cursussen en workshops.
Als u langskomt kunt u ter kennismaking alvast een stoelmassage ondergaan of laat u eens opmaken met een lichte
make-up. Dit aan een heel democratische prijs!
U krijgt daar tevens de gelegenheid om in te schrijven op onze Jojoba Care® proefdagen die begin juli zullen doorgaan.
(zie hierboven)
Gegevens Regenboogdag:
Wanneer: zondag 19 juni 2011
Tijd: 11:00 uur tot 16:00
Boerderij "d'n Heihorst" - Langenboomseweg 103,Zeeland (NB)

Gratis toegang!
Bezoek de website van De Regenboogdag voor meer informatie: www.regenboogdag.nl

Nieuwe kennismakingsbon!
Vanaf 1 juni 2011 hanteren we een nieuw systeem voor iedereen die de eerste keer een behandeling bij ons boekt.
Via de website kan u een bon printen die u een korting van €10,00 geeft bij uw eerste bezoek!
Speciaal voor u hebben we deze bon hieronder – uitknippen, afspraak maken en meebrengen bij uw eerste bezoek!
Bent u reeds klant bij ons? Schrijf dan uw naam op de achterzijde van de bon en doe er iemand anders een plezier mee.
Als de bon is ingeleverd bij ons geniet u ook van €10,00 korting bij uw volgende bezoek. De moeite waard om het te doen!

Vaderdag 2011
Speciaal voor Vaderdag stellen we drie exclusieve arrangementen voor:
Vaderdagarrangement A € 65,00
- Gezichtsbehandeling mannen
- Rug, nek- en schoudermassage
Vaderdagarrangement B € 85,00
- Gezichtsbehandeling mannen
- Bodypeeling & douche
- Ontspanningsmassage of intuïtieve holistische massage met aroma naar keuze
Vaderdagarrangement C € 55,00
- Bodypeeling & douche
- Hotstone massage of intuïtieve holistische massage met aroma naar keuze
Of maak uw keuze uit een van de behandelingen op de website en geef een cadeaubon als verrassing.
Vanaf € 25,00 zit de bon in een leuk doosje verpakt.
We hebben ook een zachte scheergel en verfrissende balsem in een pakket ter waarde van € 35,50.
Tijdig bestellen is de boodschap!

Wist je dat… door Instituut Lamat
Regelmatig post Pol een ‘Wist je dat’ op Blogger.com en deelt dit ook op Twitter en Facebook – dit aan de hand van
praktijkervaring en vragen die veel gesteld worden tijdens behandelingen, cursussen en workshops.

Wist je dat collageen...
Wist je dat collageen in crèmes grote onzin zijn?
De molecule van collageen geraakt NOOIT door de huid heen en heeft in de huid zelf 0,0 effect.
Het enige wat het doet is een zacht gevoel achterlaten door de oneffenheden in de huid tijdelijk op te vullen.
Laat je dus niet vangen als er op het potje staat dat het collageen bevat.
Zonde van je geld.
Kan er wel iets gedaan worden aan het collageen in de huid?
Ja zeker!
Maar daar gaat deze 'wist je dat' niet over... dat komt later nog.
Keeping posted!
Deze 'Wist je dat' werd verzorgd door Pol B. van en voor Instituut Lamat.
Uw specialist voor uw huid, lichaam en geest.
Onze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat u straalt van zelfvertrouwen, tot rust komt en in balans bent.
Hier vindt u regelmatig een ‘Wist je dat’ van Instituut Lamat: http://wistjedatdoorinstituutlamat.blogspot.com/
Ook te volgen op Twitter: http://twitter.com/InstituutLamat
…en Facebook: http://tinylink.in/ARX

We begroeten u graag op een van de evenementen of bij ons in het instituut!
Hartelijke groeten,
Pol & Hans
Instituut Lamat
Behandelingen uitsluitend op afspraak van maandag t/m vrijdag overdag/’s avonds en op zaterdag ochtend/middag.
Er ook gepind worden!
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