Nyhetsbrev december

Julklappstips!
Ge bort en upplevelse från Njut av Livet spa och Massage!
Köp ett presentkort på ett valfritt belopp på behandlingar eller produkter.
Presentkortet kan köpas direkt i butiken, men det går också bra att
beställa det via telefon 070-0434725 eller e-post info@njutavlivet.se
och få det hemlevererat. Porto och administrationsavgift tillkommer då
med 30 kr.

Försäljning av presentkort, MARIA ÅKERBERGS produkter och bokningar!

Butiken öppet i december:
Lördag 1/12
Fredag 7/12
Onsdag 12/12
Fredag 14/12

10:00-13:00
10:00-13:00
17:00-20:00 * Prova på kväll *
10:00-13:00

Måndag 17/12
Tisdag 18/12
Onsdag 19/12
Torsdag 20/12
Fredag 21/12
Lördag 22/12
Söndag 23/12

10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-13:00
Stängt

Varmt välkomna!
Önskar ni komma en annan dag/tid hör av dig på telefon 070-0434725 eller
mejla info@njutavlivet.se
Behandlingstider: Måndag – lördag, efter tidsbokning

Prova på kväll
onsdagen den 12/12 kl. 17:00-20:00
Testa ekologiska produkter från MARIA ÅKERBERG.
Jag dukar upp ett rum med härliga produkter för kropp och ansikte som ni
kan prova på. Makeup finns också för den som vill prova.

Bastu 30 min 100 kr/person. Tider: 17:00, 17:45, 18:30, 19:15
Massagebad 25 min 200 kr/person. Tider: 17:00, 18:00, 19:00

Fina erbjudanden! - Lotteri: 20 kr/lott – Presentkort finns att köpa!
Det bjuds på frukt, dryck och pepparkakor.

OBS! IR-Bastu och Bad bokas separat.
Anmäl dig till: info@njutavlivet.se eller 070-043 47 25

Lönnerbladsgatan 10
521 40 Falköping
www.njutavlivet.se

Behandlingserbjudande december

JULBADA FÖTTERNA! 17/12 - 22/12
Sitt i ett varmt och mjukgörande fotbad. Sedan skrubbar du dina fötter
själv med en ekologisk vit chokladskrubb och avslutar med en skön fot
kräm. Under tiden sitter du i relaxrummet och kopplar av.
20 min, 150 kr

Prisändring på vissa behandlingar från och med 1 december 2018!
Massage 30 min, 555 kr
Massage 60 min, 895 kr
Taktil massage 60 min, 795 kr
Bodyscrub och saltscrub 40 min, 555 kr
Chokladinpackning 100 min, 1050 kr
Aromainpackning 90 min, 950 kr
Mjuka fötter 40 min, 555 kr
Spa-paketet: Njutbart, 950 kr

Produkterbjudande

God Jul & Gott Nytt År!
Önskar vi er alla

Gilla oss på Facebook: http://www.facebook.com/njutavlivet.se
Om du önskar få eller avregistrera nyhetsbrevet till din mail, så skickar du
din mailadress/få/av till info@njutavlivet.se
Butiken öppet
Fredag
Lunch

10:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Vill du köpa presentkort eller produkter någon annan dag än de dagarna vi
har butiken öppet, går det bra att ringa eller maila oss så träffas vi mellan
våra behandlingar.
Telefontid vardagar 10:00 - 18:00
Behandlingstider
Måndag– Lördag, efter tidsbokning
Söndag, stängt

Susanne Eriksson
Lönnerbladsgatan 10

070-043 47 25
info@njutavlivet.se

521 40 Falköping

www.njutavlivet.se

