BEAUTY BOUTIQUE BEBA
SCHOONHEIDSSALON & MASSAGE PRAKTIJK

www.schoonheidssalonbeba.nl

Alleen het beste voor je huid!
Ontdekt de kracht van ‘’Etre Belle’’
‘’Etre Belle’’ is een gerenommeerd Duits cosmetica merk speciaal voor de professionele schoonheidsspecialist. Wereldwijd
wordt ‘’Etre Belle’’ in meer dan 40 landen vertegenwoordigd. Het merk ‘’Etre Belle’’ is zeer compleet en uitgebreid met voor
ieder huidtype een mooie lijn van producten. De ‘’Etre Belle’’ producten voldoen aan de internationale, juridische voorwaarden van de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. ‘’Etre Belle’’ is niet op dieren getest en geeft hiervoor ook geen
opdracht. Het bedrijf is gevestigd in het Duitse Flein en heeft daar een eigen opleidingsinstituut en laboratorium.
Wij kunnen je helpen om de huid gezond te houden of een huidprobleem op te lossen. Met de hoogwaardige producten van
‘’Etre Belle’’ kunnen wij een fantastisch antwoord geven op huidveroudering of zeer specifieke huidaandoeningen. Maar
natuurlijk kun je ook bij ons terecht voor een heerlijk ontspanningsmassages, en gezicht- of lichaamsbehandelingen.
Only the best for your skin!
Discover the power of ‘’Etre Belle’’
‘Etre Belle’ is a renowned German cosmetics brand for the professional beautician. Across the world ‘Etre Belle’ is represented in more than 40 countries. The ‘Etre Belle’ brand is very complete and extensive with a wonderful line of products for all
skin types. All ‘Etre Belle’ products meet the international legal requirements and codes of conduct of the pharmaceutical
and food industries. ‘Etre Belle’ products are not animal tested nor does the company support animal testing practices. The
company is headquartered in the German town of Flein and operates its own training institute and laboratory.
At Beauty Boutique Beba, we can help you to keep your skin healthy or to solve any skin issue you may have. With the highquality ‘Etre Belle’ products, we can offer fantastic treatments to counter skin aging or treat specific skin conditions. Naturally, you can also come to us for relaxing massages, facials or full-body treatments.

