
U ontvangt deze mail omdat u belangstelling heeft getoond voor de nesef producten of zich opgegeven heeft voor de
nieuwsbrief

Aanbieding
In Between set: Geen €
13,40 maar € 12,50
Bestel

Inhoud:

-  In Between Clean,
Scent of Refresh (naar
keuze) 50 gram in flacon
t.w.v. € 4,95
-  Duster Bio t.w.v. € 4,50
-  Haarborstel Duster
t.w.v. € 3,95
-  Gebruiksaanwijzing
 
Bestel hier

Leuk om cadeau te
geven, ook aan shampoo
gebruikers.

Lieve vrienden en belangstellenden,
 
In dit 'blij haar' bericht lees je over nieuwe ontwikkelingen na de
start 3/4 jaar geleden. Verder een feestdagen aanbieding zowel
voor shampoo mijdende als shampoo minnende dames en
heren. De In Between producten in het zonnetje en de nieuwe
verpakking gemaakt van rietsuiker, waar ik zelf superblij mee
ben.

Lees meer in deze mail, of neem een   kijkje op: www.sea-and-
see.com

Hartelijke groet, 
Alexandra

info@sea-and-see.com

 

De nieuwe verpakking!!

Tot nu toe maakte ik alle verpakkingen zelf. Vellen snijden,
printen, rillen, uitsnijden en in elkaar vouwen. Leuk om te

https://sea-and-see.com/haarzorg/aanbieding/?v=796834e7a283
https://sea-and-see.com/haarzorg/aanbieding/?v=796834e7a283http://
https://sea-and-see.com/?v=796834e7a283
mailto:info@nesef.com
mailto:info@nesef.com


De kennismaking
pakketten (verpakt in een
tas) blijven in de
aanbieding van € 30,00
voor € 25,00 tot 1
januari 

100% natuurlijk

diervriendelijk vegan

biologische ingrediënten

respect voor de planeet

doen, verpakkingen ontwerpen. Van alles bedenken zonder erbij
stil te staan dat de productie behoorlijk wat werk is. Toch ben ik
ze blijven maken omdat ik geen milieu concessies wilde doen.
Maar, na al dat snijden en vouwen ben ik blij met de flessen van
suikerriet. Ze zijn mooi, navulbaar, positief qua energie, veilig in
de badkamer.........en, ook belangrijk, minder werk.

 

De In Between producten in het zonnetje.
'Hoe kom ik van die vette haren af?'  is de vraag die ik het
meeste krijg. De In Between producten zijn speciaal daarvoor
gemaakt. Ze nemen vet en vuil weg uit je haren maar ontvetten
je hoofdhuid niet. Maar na zoveel jaren ontvetting duurt het even
voordat je hoofdhuid 'gelooft ' dat je echt ophoud met ontvetten.
Het kost gewoon tijd. 

Weet je?

dat je Clean, Refresh en Scent ook als lichte
haarversteviging kunt gebruiken. Druppel wat uit het
flesje op je hand, verdeel de vloeistof over je handen en
ga hiermee door je haar. Zo activeer je je krul en het haar
wordt er net wat steviger van
dat een duster haarreiniging gemakkelijker gaat als je
eerst je haar borstelt of kamt zoals gewoonlijk
dat je je hele hoofdgebied energetisch opheldert met een
In Between reiniging

Lees meer over 'Hoe werken In Between reinigingen'

 

https://sea-and-see.com/in-between/?v=796834e7a283


info@sea-and-see.com
of bel 0575 549 819 

bij vragen

Hartelijke groet namens
het Sea & See team,

Alexandra

Alexandra: 'Door al jullie vragen en
feedback heb ik meer haarwijsheid op
kunnen bouwen. Dank je wel.'
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