Voor elke kleur beddengoed
een bijpassende Beauty Pillow.

Lila

Blauw

Champagne

Peach

Rose

Paars

Rood

Zilver

Crème

Petrol

Wit

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Antraciet

www.beautypillow.nl - www.slaapjemooi.nl

Beauty Pillow, hèt
satijnen kussensloop
voor Haar en Hem!

Beauty Pillow is een product van Nederlandse bodem.
Met een aankoop van een Beauty Pillow steun je kansarme
kinderen die een thuis hebben gevonden in Asante Childrens
Home in Naivasha in Kenia. De Stichting African Child Foundation
(ACF) draagt de totale zorg voor Asante Childrens Home.
ACF voldoet aan de ANBI-eisen. Zie ook www.ikhelpook.nl

omdat jij deze luxe verdient!

Slaap je mooi
De gekte van de dag bepaalt meer en meer het ritme van je leven. Multitasking is
een gewoonte geworden en tijd voor jezelf een zeldzaamheid. Ons drukke leven
doet ons steeds meer beseffen dat een goede nachtrust van groot belang is. Met
Beauty Pillow krijg je de heerlijke slaapmomenten die zo belangrijk zijn en die jij
verdient.
Slapen op het zachte satijn van Beauty Pillow geeft een gevoel van luxe en
verwennerij en heeft tegelijkertijd een verzorgende werking voor je huid en haar.
Het reguleert namelijk de talgproductie en behoud vocht voor huid en haar.
Bovendien heeft het een polijstende werking. Resultaat is stralend wakker worden
en de nieuwe dag starten met een fris gezicht vrij van slaapvouwen en zonder warrig
ochtendkapsel. Dat betekent geen gehaast door lange ochtendrituelen en dus meer
tijd voor dingen die echt belangrijk voor je zijn. Wie wil dat nu niet?

Velen hebben inmiddels de
weldaad van het slapen op
de Beauty Pillow al ervaren.
Topmodel en presentatrice Anouk Smulders:
“Geweldig om ’s morgens zonder slaapvouwen wakker te worden.
Geen plooi te zien!”

Visagist van de sterren Mari van de Ven:
“Je haar gaat ervan glanzen, de conditie van je huid gaat er op vooruit en
het ziet er ook nog eens chic uit”.

Beauty Pillow, een luxe
binnen handbereik
Naast de zichtbare effecten voor huid en haar geeft Beauty Pillow de slaapkamer een
extra luxe uitstraling. De satijnen kussenslopen van Beauty Pillow zijn in 12 eigentijdse
kleuren verkrijgbaar in de standaardmaat van 60 x 70 cm. Welke kleur je beddengoed
ook heeft, er is altijd wel een mooie bijpassende Beauty Pillow te vinden.
En als finishing touch maakt een set Beauty Pillows je opgemaakte bed pas echt af!

Wat doet een Beauty Pillow
voor jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgt voor een gladde huid
Voorkomt slaapvouwen
Verfijnt rimpeltjes
Bestrijdt acné en onzuiverheden
Kalmeert een vurige huid
Het haar blijft beter in model
Voorkomt gespleten haarpunten
Geen klitten en pluis meer

• Vermindert vet haar
• Intensievere werking van huid- en
haarproducten
• Behoud van haar- en wimperextensions
• Mooier resultaat van PMU-behandelingen
• Slaapt verkoelend
• Is anti-allergeen tegen huisstofmijt
Kortom, een musthave!

Wasadvies 40⁰C, drogen in droogmachine
toegestaan.

70cm

60cm

Bekijk de website www.beautypillow.nl
of www.slaapjemooi.nl voor verkoopadressen
en nadere informatie.

