
         Mijn Bohemian Summer Collection 

 

Met de Bohemian Summer Collection maakt u uw huid Summerproof.  Dat is 
nodig want de zon is heerlijk maar heeft ook veel invloed uw huid. 

Onderstaande zon-gerelateerde  producten bieden wij, speciaal voor u, als actie aan. Wij denken 
dat u er stralend humeur van krijgt. Maar let op, het is een gelimiteerde actie,  dus OP=OP 

1. Verantwoord  zonnen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bohemian Summer Collection

 LIMITED - EDITIONS 

        Sweet Sun Protection 
                Healthy Sun-kissed skin 
 

SWEET SUN PROTECTION [Creamy  Defense] 
is een hydraterende  zonnebrandspray met 
een  hoge zonbeschermingsfactor ( SPF 50 )  

Deze hydraterende en beschermende zonnebrandspray met UV-A en UV-B bescherming zorgt voor een 
stralende en glanzende huid omdat het in tegenstelling tot veel anti-zonnebrandmiddelen zowel  
beschermd als hydrateerd en voedt. Sweet Sun Protection heeft een aangename zoete geur en gaat 
huidveroudering, zonuitslag en verbranding tegen. 
 
EUR 39,95 / 200ml  
 
*als u 2 stuks sweet sun protection bestelt, krijgt u van ons nog een passende kado mee voor op reis 
 



         Mijn Bohemian Summer Collection 
2. Charmant aan het  strand 

 

 

 

 

 

 

 

      EUR 20,00 - niet gevoerd      /    EUR 30,00 -  licht gevoerd, voor extra waterabsorptie 
 

3. Goed hydrateren na een zonnige dag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EUR 29,95 / 200 ml 
 

4.   Een sprankelende avond 
 

 

       Pareo’s - omslagdoeken 
                     Mediteranian looks 
 

MIJN Pareo’s,  voor over uw badkleding. 
Eenvoudig om te knopen en zeer charmant. 
Zowel dunne omslagdoeken als met 
lussenkatoen gevoerd.   Afm 90x180cm.  

Mijn Pareo’s zijn voor iedere vrouw een must tijdens de zomermaanden. Ze mogen niet ontbreken in de 
koffer als u op reis gaat of in Nederland aan het zwembad ligt. In MIJN salon hebben we deze elegante 
omslagdoeken in diverse zomerse, frisse kleuren op voorraad.  

        Sweet shower oil 
            Voedende schuim emulsie 
 

Tijdens het zonnebad maar zeker ook na 
het zonsondergang zijn er 3 zaken erg 
belangrijk voor uw huid. Hydrateren, 
Hydrateren en Hydrateren.   

MIJN SWEET SHOWER OIL is een fluweelzachte douche olie die bij aanraking met water verandert in een 
zijdezachte schuimemulsie. De douche olie is verrijkt met het innovatieve FSD® complex dat de huid 
intens hydrateert , optimaal verzorgt en licht verstevigt. 

        Sweet shimmering oil 
            Lichaamsolie met shiney glow 
 

Sweet shimmering olie brengt u na het 
douchen aan en zorgt door een 
toegevoegde fijne glinstering, dat u er 
stralend uitziet.  Klaar voor de avond. 

MIJN SWEET SHIMMERING OIL is een hoogwaardige droge olie met een verfijnde shimmer die de huid 
voorziet van een shiny glow. De olie verrijkt en verstevigt de huid, hydrateert en verzorgt optimaal na 
een dag in de zon. Sweet Shimmering Oil heeft een zoete delicate geur. 
EUR 29,95 / 200 ml  

U kunt de producten bestellen via email : info@mijn-schoonheidspecialiste.nl of door te bellen 0657-138186. Uiteraard 
bent u ook van harte welkom in de salon. U kunt dan ook de pareo’s bekijken. Mocht u vragen hebben over deze 
gelimiteerde zomerse producten, stelt u ze gerust. Ik sta u graag te woord.  Stalende groet, Canan Cox 


