
 

NIEUWSBRIEF  NOVEMBER 2012 

 
ONTDEK VANAF DECEMBER DE MAKE-UP VAN MAKE-UP STUDIO  

 
Make-up Studio professional make-up werd eind jaren tachtig in Nederland 
ontwikkeld voor professionele visagisten.  Sindsdien is Make-up Studio zich met 

passie blijven inzetten in de sector en ondertussen biedt het in 35 landen zowel de 
veeleisende professional als de moderne vrouw een zeer uitgebreid assortiment 
kwaliteitsproducten.  Vanaf december zijn deze producten ook te koop bij The 

Green Touch.  Een groot assortiment zal u steeds in de praktijk kunnen bekijken 
en testen.   Hiernaast is er een catalogus van het totale aanbod beschikbaar.  
Gedurende de ganse maand december geniet u van volgende kortingen bij aankoop 

van de producten van  Make-up Studio: 
10% korting op het totale bedrag bij aankoop vanaf 2 stuks. 

15% korting op het totale bedrag bij aankoop vanaf 3 stuks. 
Let wel: de aankoop van make-up is steeds op bestelling.  De goederen zijn echter 
wel op enkele dagen leverbaar. 

 
De producten van Make-up Studio zijn hypo-allergeen en niet getest op dieren. 

In bijlage kan u alvast een overzicht van de meest courante producten terugvinden. 
   

 

 
GENIETEN MET EEN GELAATSVERZORGING 

 
Met de feestdagen in het vooruitzicht is het misschien het gepaste moment om uzelf 
eens te verwennen met een gelaatsverzorging. Even onthaasten voor de grote 
drukte.  Na deze complete verzorging met een heerlijke massage stapt u immers 

met een zalig gevoel terug buiten.   
Tijdens de ganse maand december geniet u van volgende kortingen: 
Gelaatsverzorging Bio Balance met crèmemasker: € 40 in plaats van € 45 

Gelaatsverzorging Bio Balance met algoherbal peel-off masker: € 40 in plaats van   
€ 45 

Gelaatsverzorging Bio Balance (crème of algoherbal) met dag make-up: € 50 in 
plaats van € 60. 
Voor een afspraak kan u terecht op 0476/44 30 23 of via mail 

sofie@thegreentouch.be  
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Christmas Shopping  
 
Bent u ook nog op zoek naar een leuk en origineel geschenk voor onder de 

kerstboom ?  Op zondag 16 december 2012 is The Green Touch van 12u tot 18u 
open voor al uw kerstaankopen.  Kom vrijblijvend langs en geniet van een glaasje 
cava terwijl u uitkijkt naar een gepast geschenk.  In bijlage kan u alvast enkele 

ideetjes terugvinden in verschillende prijscategorieën, maar u kan natuurlijk ook 
zelf een geschenk samenstellen uit de diverse producten.  Vergeet ook de 
wellnessbons niet; deze zijn verkrijgbaar voor elke behandeling of voor een bedrag 

naar keuze.  
Ook bij The Green Touch is het bijna kerstmis en daarom ontvangt u op 16 

december bij elke aankoop een klein geschenkje. 
 

 

Binnenkort meer nieuwe producten en interessante 

aanbiedingen. 

 

Prettige Feestdagen !! 

 

Vriendelijke groeten, 

Sofie Van Nieuwenhove 


