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

Lieve vrienden en belangstellenden,
 
Graag breng ik je op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. De afgelopen tijd heb ik (met veel
plezier) producten ontwikkeld, met in de hoofdrol de
prachtige zoutkristallen uit La Palma.

Dit bericht gaat over natuurlijke niet ontvettende
haarverzorgingsproducten, die luisteren naar de naam
Sea & See. Met aandacht voor: waarom zou je stoppen
met shampoo?, energetisch reinigen van je haar en
hulpmiddelen om over te schakelen naar puur natuur
haarverzorging. 



Aanbieding
Box basis: € 25,00
Geen verzendkosten tot
1 mei voor box basis.

Inhoud:

-  In Between Clean 50
gram in flacon t.w.v. €
4,95
-  Duster Microfiber Set
3x t.w.v. € 9,95
-  Towel Combi t.w.v. €
8,95
-  Haarborstel Duster
t.w.v. € 3,95
-  Hair Care Original
(gratis)

Totale waarde: € 27,80
minus korting van € 2,80
= € 25,00 + Gratis
Original 250 gram  t.w.v.
€  9,95

Bestellingen
Bestellingen s.v.p. via
www.sea-and-see.com
Op de winkelmand
pagina kies je voor de
optie afhalen. Er worden
dan geen transportkosten
berekend bij het totaal
bedrag. 

Deze tijd waarbij we met zijn alen thuis zitten is bij uitstek
geschikt om  naar niet ontvettende natuurlijke
haarverzorging om te schakelen. 

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

Hartelijke groet, 
Alexandra

Nesef Salt Products
info@sea-ans-see.com

 

Waarom omschakelen naar
niet ontvettende haarverzorging?

Voor blij haar
De rode draad binnen Sea & See is dat de producten de

natuurlijke functies van het lichaam vrijmaken,

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


De box wordt via DHL
verzonden (levertijd 1-3
werkdagen.

‘Schoonheid zit hem niet
in het volgen van een
ideaalbeeld. Het zit in
present zijn met jouw
eigenheid, jouw uniciteit.

Als jouw haareigenheid
wordt ondersteund en de
ruimte krijgt, vaart je haar
er wel bij. Wordt het weer
blij en enthousiast.

Sea & See ondersteunt
en versterkt jouw
lichaamsfuncties.

ondersteunen en stimuleren. Niet overnemen of lui
maken, maar juist aanzetten tot hun natuurlijke

zelfredzaamheid.

Alexandra: 'Je lichaam kan ‘precies op maat’ reageren,
heel subtiel, in iedere situatie weer anders. Vertrouwen in
je lichaam en haar taal leren verstaan staan centraal bij

mijn werk.'

Wanneer gebruik je Sea
& See haarverzorging? 

- Als verzorgings-
producten voor je haar en
hoofdhuid
- Om de overschakeling
naar ontvettingsvrije
haar- verzorging
gemakkelijker te maken. 
- Samen met je huidige
producten bijvoorbeeld
om snel  en gemakkelijk

Proef de zilte frisheid in
je haar
De Hair Care haar-
wasproducten reinigen
het haar en de hoofdhuid,
fysiek, en ook
energetisch.Je koopt ze
in poedervorm, vlak voor
gebruik voeg je zelf water
toe. 
 

https://sea-and-see.com/?v=796834e7a283
https://sea-and-see.com/your-hair-care/?v=796834e7a283


Met zorg voor het
milieu

Sea & See is volledig
biologisch afbreekbaar
(alleen zoutkristallen en
kruiden) en ook de
verpakking (bestempeld
met plantaardige indigo
en arabische gom) is
composteerbaar. De
doosjes zijn gemaakt
zonder lijm, uit papier van
rijst restafval.

Door ons koopgedrag
kunnen we de wereld
veranderen.

je haar op te frissen
tussen twee wasbeurten
door. 

 
Goede hoofdhuid zorg
loont
Ondersteun je haar
emulsie in plaats van
deze te verwijderen. Na
een tijd neemt de
productie hoeveelheid af
en de verfijning toe. 
 

Hartelijke groet namens
het Sea & See team,

Alexandra

Tussendoor je haar
opfrissen
Gemakkelijk en snel je
haar opfrissen, geurtjes
verwijderen, of
energetisch reinigen met
de In Between producten.

De In Between producten
helpen bij het
omschakelen naar niet
ontvettende
haarverzorrging.
 

Met alle plezier
beantwoord ik je vragen.
Dat kan telefonisch :
0575 549 819 of via het
volgende mailadres:
info@sea-and-see.com

https://sea-and-see.com/hair-skin-care/?v=796834e7a283
https://sea-and-see.com/in-between/?v=796834e7a283
mailto:info@nesef.com


Alexandra: 'Ik verzet me tegen het
idee dat de verzorgingsindustrie het

beter kan. Helaas zijn we dat
langzaamaan wel gaan geloven.'
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