
Sugar Wellness Abonnement 

Nooit meer scheren? Hoe heerlijk klinkt dat? En mooie zachte benen als het weer 
rokjesweer is?  

Kies nu voor een abonnement bij Sugar Wellness en je bent gegarandeerd van deze 
mooie zachte benen! 

Ook bespaar je ruim 100 euro op je 1e abonnement en ruim 75 euro op je 2e abonnement.  
Bij het 3e en 4e abonnement is dat zelfs bijna 40 euro. Daarna kijken we hoe het ervoor 
staat en of we over kunnen stappen naar langer, dan geldt het abonnement voor een heel 
jaar ipv een half jaar. 

6x sugaren onderbenen, bikinilijn, oksels (elke 4-5 weken) en een thuisverzorgingspakket 
met scrub en bodymilk om zo goed voorbereid te zijn op de zomer. Wil je na deze periode 
blijven komen voor het sugaren, dan kan je weer een nieuw abonnement nemen.  

Wat houdt het Sugar Wellness abonnement in? 
- elke 4-5 weken ontharen 
- thuis 1-2 keer per week scrubben en de bodylotion elke dag, liefst na het douchen 

Waarom de producten van Skin Candy ook voor thuis?  
De scrub is heel zacht en voedt en verzorgt de huid en kan bij regelmatig gebruik 
ingroeiende haartjes voorkomen. De bodylotion bevat o.a. xylitol en zorgt dat de huid 
zacht en soepel blijft waardoor de haartjes makkelijker door kunnen komen en het 
ontharen sneller, makkelijker en minder pijnlijk is. Zijn de producten eerder op dan kan je 
deze los bijkopen. Mocht je ondanks alle inspanningen toch ingroeiende haartjes krijgen, 
dan krijg je 10% korting op de “stop ingrown hair”.  

Wel is het belangrijk dat je in de tussentijd geen andere vorm van ontharen toepast, 
regelmatig komt en 24 uur voor de behandeling niet scrubt en geen bodymilk meer 
gebruikt.  

1e abonnement: 1e maand €125,- daarna 5 x €65,-  

2e abonnement: 1e maand €125,- daarna 5 x €62,-  

3e en 4e abonnement: 1e maand €125,- daarna 5 x €60,- 

Wil je graag een abonnement op jouw persoonlijke situatie? Ook dat is mogelijk. 
Je kan dan contact opnemen voor een persoonlijk abonnement. 

www.sugarwellness.nl / info@sugarwellness.nl / 06-50872440 

I wish you a sugartastic summer! 

http://www.sugarwellness.nl/
mailto:info@sugarwellness.nl

