Babor Beauty Spa Desiree Vreriks
voor ontspanning en schoonheid
Babor Beauty Spa Desiree Vreriks is al ruim 25 jaar het adres in Wierden waar je je op het gemak
voelt als je op zoek bent naar schoonheidsbehandelingen en ontspanning. Bij de salon aan het
Binnenhof in Wierden kun je terecht voor uiteenlopende pakketten: van bruinen tot het
aanbrengen van (permanente) make-up en van manicure, pedicure tot allerhande
gezichtsbehandelingen. Behalve eigenaresse Desiree Vreriks heten ook Nanine Wigger
(schoonheidsspecialiste) en Moniek Eertink (gellaknagel-, acrylnagel- en wimperstyliste)
iedereen van harte welkom. Laat je eens in de watten leggen of geef een mooi beauty-cadeau
aan een waardevol persoon, zeker met het oog op Moederdag!

“We hebben bijvoorbeeld cadeaubonnen van
verschillende bedragen en diverse behandelingen.
Deze bon pakken we mooi en feestelijk in, zodat je
écht een cadeau hebt waar je mee voor de dag kan
komen”, vertelt Desiree enthousiast. “Maar ook
voor kleinere cadeautjes kun je bij ons terecht.
Denk aan kinderen die met Moederdag een
kleinigheidje willen geven zoals handcrème, een
scrubje of mascara.” Maar ook zonnebankkaarten
zijn ideaal om weg te geven, zeker nu er bij deze
nieuwsbrief ook een mooie actiecoupon te vinden
is waarmee je extra zonnebankkuren cadeau
krijgt (bij zes kuren, één kuur cadeau en bij tien
kuren, twee kuren cadeau)!
Desiree kent, dankzij haar ruim 25 jaar ervaring, alle kneepjes van het vak. Maar ze laat zich ook nog steeds
op regelmatige basis bijscholen. Zo zit in het verschiet dat ze zich over enige tijd medisch schoonheidsspecialist mag noemen. Babor Beauty Spa Desiree Vreriks is de plek waar je terecht kunt voor reguliere
schoonheidsbehandelingen, maar waar ook ruimschoots aandacht wordt gegeven aan bruidsmake-up
(desgewenst aan huis), pedicure en cosmetische behandelingen zoals IPL-ontharing en fruitzuurpeeling.
“De behandelingen met fruitzuurpeeling zijn relatief nieuw en richten zich op het verminderen of zelfs
helemaal verwijderen van pigmentvlekken. Maar ook als je veel littekens door acne hebt, dan is deze
behandeling zeker aan te raden”, benadrukt Desiree. Deze behandeling wordt bovendien in de meeste
gevallen vergoed vanuit het aanvullende zorgverzekeringspakket. Dat geldt ook voor het elektrisch
ontharen bij overbeharing in het gelaat.

Meer informatie over Babor Beauty Spa Desiree Vreriks en alle mogelijke behandelingen is terug
te vinden op www.bbs-desireevreriks.nl of breng een bezoek aan de salon aan het Binnenhof 47
in Wierden, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur, vrijdagavond koopavond tot
21.00 uur en zaterdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur.

