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MicroSkinPolish™ Proefdagen: €25,00 i.p.v. €49,00!
Kom nu kennismaken met de revolutionaire methode tegen rimpels, acné, littekens, rokershuid, vale teint,
verdikte huid…
Maak op een van deze dagen een afspraak en krijg de proefbehandeling aan €25,00 i.p.v. €49,00!
Maak snel uw afspraak op 0486 45 39 36 want vol is vol.
Proefdagen:
Tijd:

woensdag 21 september, donderdag 22 september en vrijdag 23 september 2011.
9u30 – 20u00

Op deze manier willen we de drempel verlagen zodat u kunt voelen hoe onwaarschijnlijk goed deze
behandeling werkt!
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!

Nieuwe data meditaties
Na de zomerstop gaan we terug van start met een nieuwe reeks open meditatiemomenten.
Het is geen klassieke lessenreeks met een begin en einde, wel een moment om tot rust te komen en kennis te
maken met diverse meditatie – en/of relaxatietechnieken.
Data
Dinsdag
Tijd

: 13/09, 27/09, 11/10, 25/10, 08/11, 22/11, 06/12 & 20/12
: 09u30 – 11u30 en/of 19u00 – 21u00

Prijs
Losse les
Volledig reeks (8x)
3 proeflessen (eenmalig)
’s ochtends en ’s avonds komen? (16x)

€10,00
€68,00
€25,00
€120,00

Reserveren kan via info@instituut-lamat.nl met vermelding “meditatiecursus” en het gewenste uur.
Vermeld uw naam, geboortedatum en telefoonnummer.
Of telefonisch via 0486-45 39 36.
Na reservatie krijgt u een bevestiging met de details voor de betaling.
Aanmelden is verplicht!

Reiki I initiatie

Reiki II initatie

Woensdag 28 september & woensdag 12 oktober 2011

Woensdag 9 november & donderdag 10 november 2011

|19u00 – 21u30|

|19u00 – 21u30|

theorie, geschiedenis Reiki
meditatietechnieken
do’s & don’t
Reiki - initiatie
Prijs: €150,Inbegrepen: thee, water & certificaat.

symbolen
meditatietechnieken
do’s & don’t
Reiki - initiatie
Prijs: €150,Inbegrepen: thee, water & certificaat

Reserveren via info@instituut-lamat.nl met vermelding “Reiki I of Reiki II”.
Vermeld uw naam, geboortedatum en telefoonnummer.
Of telefonisch via 0486-45 39 36.
Na reservatie krijgt u een bevestiging met de details voor de betaling. Aanmelden is verplicht.

Speciaal voor studenten!

Nieuwe prijzen vanaf september
2011

Korting voor -18 en studenten!
Studenten en -18ers komen ook graag naar
Instituut Lamat en daarom geven we hen vanaf nu
op de oneven maanden in het jaar een korting van
20% op behandelingen en 10% op aankopen van
producten!
Niet in combinatie met andere kortingen en/of
lopende acties.
Dus september maand is korting maand voor
studenten en -18ers!

Door de prijsstijgingen bij onze dealers zijn we
genoodzaakt de prijzen vanaf september aan te
passen.
Het gaat om een lichte stijging van bepaalde
behandelingen en de producten van Jojoba Care®.
Deze zijn vanaf 1 september beschikbaar op onze
website.

Madammekes Gedoe!
Op zaterdag 17 september 2011 staat Instituut Lamat bij koffie- en theeschenkerij ‘Bij de Dames’ klaar voor
make-up en huidadvies.
‘Bij de Dames’ hebben namelijk een gezellige damesdag gepland; Madammekes Gedoe!
Op deze dag voor de dames kunt u een workshop groendecoratie volgen, advies krijgen over haar, make-up &
kleding, wijn proeven, kaas proeven, lunchen, genieten van een glaasje Prosecco...
Aanvang 11.00 uur, prijs € 55,- per dame. (inclusief een goodiebag t.w.v. €20,00)
Op inschrijving! Telefonisch aanmelden: 06 22815891 of via mail: info@bijdedames.com
Meer info op www.bijdedames.com of http://instituut-lamat.nl/MadammekesGedoe.pdf

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 kan ook gepind worden!
Hooge Raam 6 - 5411 LT Zeeland - 0486-453936 of 06-19498601 - www.instituut-lamat.nl - info@instituut-lamat.nl

