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Geniet, lach, dans en maak plezier....HAPPY NEW YEAR!!!

Cosmo Beauty Center Rotterdam verhuist naar Barendrecht!
Wij gaan een nieuwe, enorm leuke uitdaging aan in 2018: wij verhuizen ons complete
beauty center naar Barendrecht. Daar gaan wij samenwerken met de in het centrum
gevestigde, zeer bekende kapsalon Salon William Vat.
Wij werken tot en met dinsdag 9 januari gewoon door op de Lijnbaan;
woensdag 10 januari start de af- en opbouw van onze salons en vindt de verhuizing plaats.
Vanaf zaterdag 13 januari staan wij met ons hele team weer fris en stralend voor u en uw
huid klaar.

Translate

Wij heten dan Schoonheidsinstituut Puur Beauty en ons nieuwe adres is:
Lindehoevelaan 24
2991 EL Barendrecht (gevestigd in Salon William Vat)
010-4048166
www.cosmoskincare.nl.
www.instituutpuurbeauty.nl (acfief maart 2018)
Hoe zijn wij te bereiken?
Openbaar Vervoer
- Vanaf Zuidplein Bus 84 naar Barendrecht-Centrum, stopt voor de deur.
- Vanaf Barendrecht NS Station bus 84 (4 minuten) of lopend via volgende route
(10 minuten): trap naar beneden nemen, parkeerterrein links aflopen tot doorgaande weg.
Dat is de Binnenlandse Baan. Almaar rechtdoorlopen. U loopt Jumbo aan uw rechterhand
voorbij, gaat de heuvel op, voorbij de winkelstraat is rechts Salon William Vat.
- Vanaf Rotterdam-Centrum of Blaak neemt u de sprinter naar Barendrecht.
- Bus 183 over Portland / Carnisselande stopt ook voor de deur van Salon William Vat.
Auto
Parkeren kunt u op het parkeerterrein naast de kapsalon, met parkeerschijf 2 uur.
Wij danken u voor uw vertrouwen in onze kennis en kunde en verwelkomen u heeeeeel
graag in ons (ver)nieuwde instituut!
Met stralende groet,
Marijke, Denise, Megan, Anne en Sabine

Wil je je huid van je lichaam gladder,
strakker, weg met cellulite?
Januari 2018 Endermologie
Intakebehandeling van 50,00 voor
25,00 inclusief proefmassage.

Vanaf januari introduceren wij ons
nieuwe peelingmerk 2B- Biopeelng.

Huidverbetering zoals u van ons
gewend bent, want ook in
Barendrecht geldt:
Uw huid is onze zorg!

2B Biopeeling richt zich op pure
huidverbetering. Deze
kruidenpeeling bevat 0% zuren, 0 %
chemische stoffen en is 100%
natuurlijk. Het heeft een helende
werking en pak op innovatieve wijze
onvolkomenheden van de huid aan.
Tekenen van huidveroudering
verdwijnen, de huid vernieuwt zich
en de teint licht op.
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