
 HO HO  HO…. 

 
Kerst vieren is fijn, maar persoonlijk vind 
ik de weken voor Kerstmis nog leuker. 
Het huis mooi aankleden, de kerstboom 

neerzetten, cadeau-
tjes inpakken, na-
denken over het 
kerstmenu en de 
tafelstyling,  
Het is een gezellige, 
warme periode 
waarin je nog meer 
geniet van de kleine 
dingen.  Zeker nu in 

de Corona periode is het allemaal wat 
onzeker of je nog gezellig naar een 
Kerstmarkt kan gaan, een tuin centrum 
bezoeken of uit eten in de altijd zo gezel-
lige Horeca. Nu zullen er meer mensen 
thuis in eigen gezin de Kerstdagen door-
brengen, met minder bezoek en aanloop 
als anders.  
Geniet van de kleine dingen, of dat nu 
een zelfgemaakt krans is voor op tafel, 
een lekkere appeltaart of appelcider, Ik 
zelf geniet altijd van een extra beauty 
momentje. 
Even heerlijk een masker of mijn nagels 
lakken. Daar is dan even tijd voor.  
 

KLAPP Cosmetics denkt met ons mee 
en heeft heerlijke kleine en grote ca-
deautjes gecreëerd. 
 

 

Geen Rudolph actie 
dit jaar.  
 
Sorry, maar doordat  elk jaar 
het (niet) ophalen van de 
gewonnen cadeautjes zo 

dramatisch verloopt heb ik besloten om de 
Face book actie niet meer te doen.  Er liggen 
voor al mijn klanten een gezellig cadeautje 
klaar. Zo wint iedereen.  
 

  
NIEUW NIEUW NIEUW  NIEUW NIEUW  
 
Heerlijke cadeausets voor de feestdagen. 
De Klapp dozen zijn gunstig geprijsd en 
zelfs met  fijn product gratis.  Ideaal om 
cadeau te geven of om uzelf te verwennen 
en de effectieve producten van Klapp uit te 
proberen.  
Leuke prijzen vanaf € 7,50  ook ideaal als  
verrassing op 5 december.  

 
Ampullen sets, kuurtje 
in zakformaat; op water 
basis 3 stuks voor €10,50  
of 2 Fase op olie basis 3 
stuks €12,50 

Immun, effectieve 
verzorgingslijn voor de 
gevoelige snel geirriteerde 
huid. 
50 ml daily protector creme en 
gratis eye  Protection gell     
€30.85 

 
Natural skin care.  Natuur-
lijke verzorging voor de jonge 
huid of een huid die snel on-
rustig is,  
Dozen met de combi van cre-
me en gel of de combi met gel 
en masker .  €38,- 

 
Collagen, Super verzorgend 
en vult de rijpere huid op . 
Mooie combi van de booster 
en de creme of de creme met 
de oogcreme.  €69,- 

 
 
Beauty Capsules 
collectors item want hij wordt 
niet meer gemaakt. Keuze 
uit 4 soorten. Met; vit A, vit 
C, vit B3 of vit E  
30 stuks voor € 20,50  

 

 
Luxe handcreme uit de 
Repagen serie. Herstellend 
na al dat handen wassen en 
desinfecteren. Doos bevat 
tube creme en 3 handmas-
kers 
€ 19,50 
 
 

 
 
De adventskalender is al 
jaren favoriet. Met 24 beau-
ty items verzorg je gedu-
rende de december maand 
je huid optimaal. Een 
maandlang beauty mo-
mentjes voor jezelf. Een 
stralende huid met de Kerst 

is je beloning.  Fijn voor jezelf of extra leuk 
om weg te geven.  
€ 59,- 
 
Op de overige combidozen van de A-classic, 
Men, Vit C en Caviar 20 % korting. 
 
Van de andere verzorgingslijnen zijn er mooie 
combi pakketten gemaakt. Wij verzorgen 
graag je pakket naar eigen wens en budget. 
 
Maar ook: handcreme, handmaskers, scrubs  
make-up, mini‘s. 
Maak een afspraak of app je wens. Leuk voor 
je moeder, zus, vriendin of collega. 
 
 
 
Op vrijdag 18 December de bekende 
inloop middag. Zonder afspraak kan je 
tussen 13.30 en 17.00 uur epileren, verven 
of harsen.  
 
 

         Helaas geen Kerstmarkt!! 



 

 
Wij verzorgen voor u ; 
 
• Diverse luxe gezichtsbehandelin-

gen 
• Huidverzorging/ huidverbetering 
• Lichaamsmassages/ pakkingen 
• Halve dag– dagarrangementen 
• Speciale bruidsarrangementen 
• Prive wellness arrangementen 
• Gebruik van sauna, hottub en 

sunshower bij arrangementen. 
• Gebruik van badjassen, handdoe-

ken en slippers 
• Gebruik van douchegel, scrub-

zout en shampoo 
• Gemakkelijk bereikbaar, 5 min 

van A1 
• Geen overige gasten aanwezig 

bij uw reservering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broekdijk 25 
7245 RN  Laren (Gld) 
0573-221910 
06-23102660 
info@schipbeek.eu 
Www.schipbeek.eu 

 

December TIP 
 
Glamm Stripes.   
Snelle hulp bij lijntjes en ver-
moeide oogpartij.  2 sets anti
-rimpel patches voor het ge-
zicht met vit A,E, Rizinus olie  
€ 15- 
 
 
 

 

Effectieve December behandelingen 
 
Maak eens kennis met 
de speciale treatment 
kits van Klapp. Dit  zijn  
intensievere behandelin-
gen dan de normale ge-
zichtsbehandeling  com-
pleet. De werkstoffen zijn 
hoger geconcentreerd, in 
exact afgestemde hoe-
veelheden.  Vanaf €75,- 

 
Met onder andere : 
- Vit C, A-classic power, Caviar , Stri-Pexan 
  
 
 
 
Weinig tijd maar wel een behandeling; 
60 minuten € 49,- 

 

•  CSIII colla 
      geen 

•  Gold 

• Caviar  

• Hyaluronic 7 
 
 
 
 
 
 

Fijne Feestdagen en Blijf Gezond ! 
 

 

Kerst Special 2020 


