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Bij Tour of Beauty draait het
natuurlijk om uiterlijk, maar ze
kijken ook naar jouw persoonlijke
behoefte en wensen.

H

et team van ervaren, gepassioneerde
schoonheidsspecialisten en de cosmetische arts van Tour of Beauty zijn
altijd op zoek naar de beste behandelingen, meest innovatieve technieken en doeltreffende producten. En ze blijven altijd bijleren
om jou de beste huidverbeterende en ontspannende behandelingen te kunnen geven. Zoals
deze gezichtsbehandelingen met techmodule,
de allernieuwste sheet masks en de techmodule voor thuis.

Ready for Winter
Wintertijd is ‘me time’ - de tijd van het jaar om
regelmatig te sporten, extra op je dieet te letten en eindelijk weer eens dat goede boek te
lezen. Het maakt je leven extra de moeite waard.
Zo ook jouw bezoek aan Tour of Beauty, the
friendly beauty boutique, om te genieten van
een fantastische behandeling. Je krijgt een
warm welkom. Heb je de luxe anti-ageing
behandelingen van Carita al eens ervaren?
Behandelingen met de rijke Carita verzorgingsingrediënten laten een zweem van luxe en vrou-
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welijkheid achter. Probeer ook eens de Carita
tech modules waarbij microstroom, ultrasound
en led-technologie je de mooiste esthetische
resultaten geven. Volledig veilig en pijnloos.

Meet Milu
Milu is een bruisende persoonlijkheid met
gevoel voor humor en flair. Zij creëert de beste
oplossingen voor jouw huidverzorging, simple
as that. De Milu-collectie is een aanvulling op
jouw dagelijkse beauty routine en bestaat uit
zes sheetmasks, een reinigende Konjac spons
én de gift box; een leuke tip voor de feestdagen.
Alle ingrediënten zijn met zorg geselecteerd en
dermatologisch getest. Milu is jouw perfecte
match tijdens een lange vlucht, in je badkamer,
na een actieve dag of gewoon een verwen
momentje voor jezelf. Hello gorgeous, nice to
meet you!

ceerd beauty programma voor thuisgebruik, voor
elke huid geschikt en 100% effectief en veilig.
Het apparaat brengt de werkstoffen van het
serum diep in de huidlaag aan en stimuleert je
huid om de opname van het serum te vergroten.
Dit gebeurt door middel van twee technieken:
spierstimulatie door mirco-stromen en lichtenergie door led, zodat elk probleem aangepakt kan
worden. Ga dus snel eens langs bij Tour of
Beauty om My C.L.E. te ervaren, zodat je ook
thuis je huid professioneel kan verbeteren.

De techmodule voor thuis
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Cinetic Lift Expert van Carita betekent een
doorbraak voor jouw dagelijkse beauty routine.
My C.L.E levert je een persoonlijk en geavan-
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