Pica Pica is het adres voor Gel- en Acrylnagels, manicure

en essentiële oliën. Wij kunnen ook uw natuurlijke nagels
verstevigen met een gellak naar keuze die uw handen
3 weken verzekeren van een mooie uitstraling.

VANAF

€25
NAGELSALON
Wilt u ook mooie verzorgde nagels en is ook dit voor
u een visitekaartje dan kunt u bij mij terecht voor een
nagelverlenging of een versteviging. Natuurlijk zijn ook
nagelbijters van harte welkom om hun nagels weer gezond
te laten stralen. Ik werk o.a. met de professionele merken
Magnetic, Moyra en Seduction. Ga voor meer informatie
over de behandelingen en de uitgebreide prijslijst naar
www.picapicanailsenoils.nl
.A F S P R A A K M A K E N ?

ook via Whats App

Heeft u interesse in een afspraken of
nog wat vragen neem dan gerust contact met mij op.
Dit kan telefonisch of via Whats app +31 (0)6 21190641
of mail naar info@picapicanailsenoils.nl.
Ik werk uitsluitend op afspraak.

GRATIS
SAMPLE
ESSENTIËLE OLIËN

Deze ondersteunende oliën groeien snel in

populariteit omdat ze als natuurlijke medicijnen
werken zonder bijwerkingen. Hoe mooi is dat?

Soms krijgen we of nemen we te snel medicijnen

in terwijl hier misschien een andere oplossing voor

is. Bent u benieuwt wat deze oliën voor u en/of uw

gezin kunnen betekenen? Dan wil ik u graag helpen.

We gaan samen kijken op welke manier we uw klachten kunnen verminderen of zelfs kunnen verhelpen.
De oliën bezitten enorme geneeskrachtige kwaliteiten
en zijn voor een breed scala aan gezondheidsproblemen
inzetbaar. Er bestaan talloze soorten essentiële oliën
van dōTERRA, met elk hun eigen medicinale en therapeutische eigenschappen. Deze oliën hebben het CPTGkeurmerk, wat staat voor veilig, puur en effectief. Enkele
druppels zijn al genoeg!
Heeft u een klacht zoals hooikoorts, slaapproblemen,
spier of gewrichtspijnen, darmproblemen of juist heel iets
anders. Vraag een GRATIS en vrijblijvend een sample aan.
ESTHER DUPPEN
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