
Nieuwe producten bij Bian-visagie
Bian-visagie is iedere dag op afspraak open.
Bij Bian-visagie krijg je persoonlijke aandacht, deskundig advies in
prettige huiselijke ambiance.
Bian-visagie werkt met een loyalty card. Elke aankoop bij Bian wordt
hierop genoteerd. (Bian kan de kaart voor jou bewaren tot een volgende
aankoop en houdt de kaart voor je bij) Na 10 aankopen ontvang je 10%
van het totale aanbestede bedrag)
Professioneel visagist Angela werkt al sinds 2005 met Pupa en kent alle
in en outs van Pupa. Zij weet als geen ander te vertellen wat je met de
producten van Pupa kunt bereiken.
Woon je in Elst dan wordt je bestelling kosteloos thuisbezorgd (alle
andere bestellingen worden naar je toegestuurd via TNT (tegen reguliere
kosten))



Bian-visagie is regelmatig te gast en aan het werk bij leuke evenementen,
zoals een modeshow georganiseer door het Radboud met modellen van
Addy van den Krommenacker en werkt bij TV Gelderland als visagist.
Bian-Visagie houdt je op de hoogte van de verschillende activiteiten en
nieuwtjes via de nieuwsbrieven en Facebook.
Wanneer Bian-visagie een product niet op voorraad heeft krijg je totdat
het product weer op voorraad is een tester te leen.

Nieuw 
Bian-visagie heeft een
nieuwe mooie
foundation ingekocht.
Speciaal voor jou. Zit
in een mooi plat
doosje incl. make-up
sponsje, handig
meenemen in jouw
handtas.
Active light cream
foundation, textuur is
zacht, voelt licht op de
huid en is comfortabel
om te dragen, bevat
SPF 20 bescherming,
verrijkt met vitamine E.
 
Make-up resultaat:
perfect egale look, met
stralend effect.
Verkrijgbaar in 8
kleuren prijs 27,95.
De kleuren zijn heel

Herfstlook Pupa 2017
Wanneer je in de
maand oktober iets uit
de herfstlook* koopt
ontvang je een gratis
Diva mascara twv.
17,95 óf een gratis
transparante lippencil.*
Deze actie geldt niet
voor de nagellak.

Vindt jij de miss Pupa
lipstick ook zo fijn en
mooi? 
Ik zelf vind het de
fijnste lipstick van
Pupa om mee te
werken, vanaf heden
12 extra nieuwe
kleurtjes toegevoegd
aan het huidige
assortiment.
Wanneer kom jij ze uit
proberen?



goed.

Our mailing address is:
info@bian-visagie.nl
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