Make-up Lynn
Beauty Bar

Make-up Lynn verhuist vanaf december naar Kleine Steenweg 4 in Erpe-Mere

3 acties ter gelegenheid van de heropening

aankoop
geschenkbon
€50
= waarde €60
Geldig van 1 tem 31/12/2017
1 bon per klant

actie gelaats- actie make-up
verzorging €64
workshop
Gelaatsverzorging 1 uur
Epilatie wenkbrauwen OF bovenlip
Handverzorging
(= scrub, masker, handcrème)
Handcrème voor thuis
(zolang de voorraad strekt)
Geldig van 1 tem 31/1/2018
1 bon per klant

(reeks van 3 lessen)

1+1 persoon gratis
Boeken vóór 31/1/2018
Beperkt aantal plaatsen
1 bon per klant

ACTIE Make-up workshops - reeks van 3 lessen
Eerstvolgende reeks: 29/1 - 5/2 - 19/2
Inhoud:
Les 1: inleidende les en basisconcepten
Les 2: het optimaliseren van je dagelijkse make-up
Les 3: aanbrengen van de avond/feest make-up

Workshops

Bijdrage €150 inclusief:
cursus, 3 lesavonden, gebruik materialen, drankje & versnaperingen
Actie 1+1 persoon gratis bij boeking vóór 31/1/2018

All about liners, lashes & lips 22/2/2018

NIEUW DIY SkinCare - 8/2/2018

In deze workshop leggen we de nadruk op de eyeliner, wimpers & lippen.

Hou je van originele producten, ben je creatief? Natuurlijke producten & geuren zijn jouw
favoriet? Dan is deze gloednieuwe workshop iets voor jou!

Inhoud:
Hoe kan ik mijn wimper op een natuurlijke manier mooi krullen?
We gaan aan de slag met een wimperkruller & warmtekruller.
Hoe, waar & wanneer kleef ik valse wimpers of afzonderlijke trosjes?
Op welke manier kunnen we een (eye)liner aanbrengen?
Hoe kan ik de vorm van mijn lippen corrigeren & zo lang mogelijk geniet hebben van de
lipkleur?
Bijdrage €30 inclusief:
valse wimpers twv €10 (kunnen thuis hergebruikt worden), stappenplan om thuis aan de
slag te gaan, drankje & versnaperingen

Inhoud:
Je leert zelf je eigen verzorginsproducten maken met natuurlijke huis/tuin/keukenmateriaal
Je eigen DIY SkinCare neem je mee naar huis
Professionele begeleiding & know how
Bijdrage €30 inclusief:
verbruiksproducten, een stappenplan om thuis aan de slag te gaan,
drankje & versnaperingen

Beauty Bar Experience voor groepen
NIEUW Beauty Bar Breakfast = workshop naar keuze + ontbijt

Manicure, lakken & versieren 1/3/2018

NIEUW Beauty Bar Brunch = workshop naar keuze + brunch

Wil je graag zelf leren om mooi verzorgde en/of gelakte nageltjes te hebben?
Volg dan deze workshop!

NIEUW Beauty Bar Tapas = workshop naar keuze + tapas

Inhoud:
Hoe kan ik mezelf een basis manicure geven?
Hoe lak ik best mijn nagels? Probeer de laatste nieuwe kleurtrends!
Hoe breng ik een french manicure aan?
Hoe kan ik mijn nagels op een leuke manier versieren?

Prijsoffertes op aanvraag & meer data online.

Bijdrage €30 inclusief:
vijl & bokkenpoot om thuis mee aan de slag te gaan, mooi verzorgde & gelakte nagels,
stappenplan om thuis aan de slag te gaan, drankje & versnaperingen

“ Elke workshop is al een super leuke ervaring geweest;
goede uitleg , leuke producten en een nog betere lesgeefster.
Een echte aanrader om te doen!“

Anne

Dreams do come true.
Make-up Lynn begint een nieuw avontuur!
Na 9 jaar ervaring in het vak waarvan 2,5 jaar gevestigd in ons huisje in Erondegem, is
het tijd om dromen waar te maken. Met veel trots maar vooral enorme passie voor wat
ik doe, kondig ik jullie de opening aan van mijn eigen Beauty Bar op een gloednieuwe
locatie. Vanaf december 2017 ontvang ik jullie feestelijk in Erpe.
Mijn missie: jullie nog beter & professioneler ontvangen & bedienen!
Boek vanaf nu ook al jouw afspraken online op de vernieuwde website.
Bruidsmake-up
Make-up
Workshops

Gelaatsverzorging
Epilaties
Massages

Gelish
Manicure
Pedicure

Ontvang je graag de maandelijkse nieuwsbrief met acties, nieuwtjes & beauty tips?
Schrijf je dan in via makeup.lynn@telenet.be
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Enkel op afspraak
Kleine Steenweg 4 · 9420 Erpe-Mere
(vlakbij de Vijfhuizen)

0495 62 88 46 · makeup.lynn@telenet.be
www.makeuplynn.be
Volg mij op facebook

