
Nieuwsbrief Maart 2023 

 

Lieve allemaal, hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van Schoonheidsstudio Jessica. 

Dit vanwege een aantal aanpassingen en veranderingen. 

Henriette Faroche; 

Het merk zal per direct niet meer verkocht en gebruikt worden in de salon, helaas zijn teveel 

producten niet leverbaar en is de service zodanig slecht. Dat ik besloten heb volledig over te 

stappen naar Alexandre Fabelle, dit merk is qua werkstoffen hoger en biedt nette betaalbare 

prijzen.  

Verhoging: Vanaf 15 April! 

Ik ben te goedkoop, en wil dit graag nog houden, maar helaas door alle hogere kosten, 

energie, water en grondstoffen. Ontkom ik er niet aan om een verhoging van Eur. 2,- op de 

Deluxe behandeling van 75/ 90min. Behandeling toe te passen. Deze zal dus vanaf 15 April 

komen op Eur. 49,50. De 60min. Behandeling is Eur. 37,50 en is speciaal voor of het 

ontspannen dus met massage of speciaal om alleen goed de huid te reinigen van 

verstoppingen/ onzuiverheden. Hier zit geen epileren of harsen bij. Wil je dit wel adviseer ik 

de Deluxe behandeling om goedkoper uit te zijn, uiteraard zit dan de massage er ook bij. 

Betalingen; 

Betalingen dienen of contant of per tikkie/ betaalverzoek te worden gedaan. Wil je pinnen 

maar ben je dit vergeten te doen. Dan zal het tikkie direct moeten worden voldaan voordat u 

de salon verlaat. Helaas komt het te vaak voor dat ik vanuit goed vertrouwen alsnog achter 

mijn eigen gewerkte geld aan moet. Ik neem aan dat een ieder begrijpt, dat we dit bij de 

bakker ook niet kunnen doen.  Als ook afspraken afzeggen, nogmaals graag minimaal 24uur 

van te voren, zodat ik evt. iemands anders nog kan inplannen. 

Per 15 April komen er nieuwe behandelingen in de salon die vooral bedoeld zijn om 

huidverbeteringen te realiseren. Hierover volgt tegen die tijd een nieuwsbrief met een open 

dag waarbij demonstratie gegeven wordt van de desbetreffende nieuwe behandelingen. 

 

Ik dank ieder voor het nemen van de tijd voor het lezen van de nieuwsbrief en hoop op jullie 

begrip. 

Liefs, Jessica van Schoonheidsstudio Jessica 


