
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?

Klik dan hier...

❤  ❤  ❤  We love MAMA ❤  ❤  ❤ 

Wij wensen alle moeders, wensmoeders, pleegouders, adoptieouders,

vaders die moederen, aanstormende moeders, plusmoeders, prille moeders,

stille moeders, grootmoeders, kinderloze moeders, moederende vrienden,

moeders van vrienden en alle moeders die we niet genoemd hebben... een

fijne moederdag toe!

Tinneke, Anouk, Charlotte, Tessa en Julie

Even helemaal tot rust

komen...

Dit zijn de 3 geschenktoppers bij Body Wave

voor moederdag:

1. Moeder - dochter arrangement: Pure

Quality Time. Met een glaasje bubbles genieten

jullie van een heerlijke gelaatsverzorging en een stevige nek en decolleté

massage.

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f613066346732
http://www.bodywave.be/


koop hier je geschenkbon reserveer hier voor je mama

meer info reserveer

2. Dr Babor Gelaatsverzorging: Heerlijk stralen met één van onze

gespecialiseerde Babor gelaatsverzorgingen.

3. Discovery-arrangement: dé Body Wave klassieker voor 1 of 2

personen. Laat je anderhalf uur verrassen door de combinatie van onze

verschillende massagetechnieken. 

Babor Holiday Facial

Vooral in de zomer ondervindt onze huid veel

stress van externe factoren: luchtvervuiling,

digitaal licht, UV-licht... Dit is onmiddellijk af te

lezen op onze huid. Daarom lanceren wij de Pre-

& Post-Holiday Facial.

Pre-Holiday Facial - Deze verzorging combineert pro-biotische werkstoffen

en natuurlijke antioxidanten die  o.a. photo-aging verminderen en het

herstel van de cellen versnelt.

Post-Holiday Facial - Deze verzorging fungeert als stress-killer waardoor

de huid kalmeert, rimpels vervagen, roodheid vermindert.

Kies uit: 

1. Pre-Holiday Facial - '50 - € 69 + gratis 3 ampoules t.w.v. € 14*

2. Post-Holiday Facial - '50 - € 69 + gratis 3 ampoules t.w.v. € 14*

3. Combi Pre- & Post-Holiday Facial (binnen de 6 weken) - 2 x '50 -

€ 127*

+ gratis 3 ampoules t.w.v. € 14 & gratis reisset: cleansing + serum

+ dagcrème t.w.v. € 49*

NEW -

Zwangerschapsmassage met

Hydromed warmwaterkussen

Terwijl je op het warme massagekussen ligt,

masseren we je rug, nek en schouders zonder dat je van houding

http://www.bodywave.be/nl/cadeaubon/
http://www.bodywave.be/nl/contact/
http://www.bodywave.be/nl/beauty/babor-gelaatsverzorgingen/
http://www.bodywave.be/nl/contact/


meer info reserveer

Body Wave Antwerpen

Prof Claraplein 19/001, 2018 Antwerpen

03/239.81.51

info@bodywave.be

ma-di-do: 9u - 21u

woe: 9u - 14u 

vrij: 9u - 19u

Vakantiesluiting - 14 - 25 augustus 2019

Ruime privé parking

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op

onze website of van een dienst gebruik gemaakt hebt.

Afmelden

verandert. De lichte beweeglijkheid van het warme water geeft een

diepe ontspanning, zowel voor jou als je baby. Ideaal om tot het einde

van de zwangerschap van een massage te genieten.

Zwangerschapsmassage 55’ - 1 pers. - € 75 nu aan € 65*

*Alle deze acties zijn geldig tot 11 oktober 2019 en zolang de voorraad

strekt.

http://www.bodywave.be/nl/wellness/massages/
http://www.bodywave.be/nl/contact/
https://www.facebook.com/bodywave.antwerpen/
http://blog.bodywave.be/
http://www.bodywave.be/
mailto:info@bodywave.be
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