
GROTE OPENDEUR IN DE 
GIJMEL OP ZONDAG 19 MEI

gezondheidsstenen • aroma’s • wierook • kaarten
bachbloesems • geschenkartikelen • natuurproducten

Kesstrostraat 6, 3201  Langdorp • 016 46 02 06
junipershop@telenet.be

JUNIPER

 U Training en Gedrag voor dieren
 U Opleiding en Coaching voor mensen
 U Communicatie, Conflictbemiddeling  

 en Teambuilding voor bedrijven

+32 475 34 71 12        www.toscanzahoeve.be       info@toscanzahoeve.be
Milisstichel 3  3201 Langdorp-Aarschot

VLEMINKSTRAAT 50 
3201 LANGDORP
016/43.81.79
WWW.BEAUTYSALONPICCOBELLO.BE

• Ontdek natuurlijke schoonheidsverzorging met ex-
clusieve methode en techniek volgens de Traditione-
le Chinese Gezondheidsleer 

• Live demo van de nieuwste HAPPINESS verzorging 
• volgens de Quantum fysica
• Acties en kortingen op producten en verzorgingen
• WIN een gelaatsverzorging of een massage!
• Geniet van een drankje en een hapje  
• Gratis goodiebag

Zondag 19 mei 2019 van 13 tot 18 uur
14 jaar PICCOBELLO Beauty & Health!



NEEM DEEL AAN DE OPEN-
DEURWEDSTRIJD EN WIN !!!

Beantwoord deze 3 vragen en dien ze in bij één van de drie deelnemers 
tijdens de opendeurdag!

De vraag van 
Juniper:

De vraag van 
Toscanzahoeve:

De vraag van 
Piccobello:

Bij welk nieuw  product in ons gamma krijg je een an-
ti-aging hydrolaat gratis bij?

Welk merk van honden- en kattenshampoo gebruiken 
wij in ons trimsallon?

Piccobello werkt al jaren met de natuurlijke producten van 
PHYTO5 die een hogere energetisch waarde hebben dan 
klassieke schoonheidsproducten en hierdoor zowel fysiek 

als energetisch resultaat geven. Hoe hoger de energetische waarde van een product hoe 
meer impact het heeft op onze staat van zijn.  PHYTO5 upgrade in 2017 zijn productlijn 
door Quantum informatie aan zijn producten toe te voegen en hierbij de energetische 
waarde nog zéér sterk te verhogen waardoor ze ook invloed hebben op het emotionele. 
Wat is de energetische waarde (in Bovis) van de Quantum gecertificeerde producten van 
PHYTO5?

Naam en Voornaam:

E-mail:

Wet op de privacy: Door aan deze wedstrijd deel te nemen gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn of 
haar naam en e-mail adres gebruikt mogen worden voor de nieuwsbrief van de deelnemende zaken en voor 
het verwittigen van de winnaars.  De gegevens zullen in geen geval doorgegeven worden aan derden. Je 
kan je steeds eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrieven, waardoor je gegevens ook niet langer worden 
bijgehouden.


