PERSBERICHT

Vier je LEEF-tijd vanaf nu in Nazareth!
Maastricht 24 november 2018 – Onlangs heeft schoonheidssalon LEEF de deuren
geopend aan de Meerssenerweg 220. LEEF is een vernieuwde en professionele
schoonheidssalon, waar wordt uitgegaan van de schoonheid van elke leeftijd. Het
motto is dan ook: “Vier je LEEF-tijd”.
Wanneer u op zoek bent naar een schoonheidssalon waar u heerlijk tot rust kunt komen,
bent u bij LEEF aan het juiste adres. U bent welkom voor een ontspannende
gezichtbehandeling, een huidverbeterende kuurbehandeling, een stevige
lichaamsmassage of een pedicurebehandeling en er wordt altijd ruimschoots de tijd
genomen voor u!
Uw persoonlijke wensen staan centraal. Dit houdt in dat op basis van uw wensen en
huiconditie een behandeling gekozen wordt die specifiek bij u past, zodat het beste
huidverbeterende resultaat bereikt wordt!
Trotse eigenaresse van LEEF is Didi Weltens. “Vol enthousiasme ben ik in 2014 mijn
eigen salon begonnen. Voorheen was deze gevestigd op Belfort maar na een verhuizing
is LEEF begonnen aan de Meerssenerweg. De enorme passie die ik voel voor mijn vak
blijft mij stimuleren om mij te ontwikkelen. Een op maat gemaakte behandeling, eerlijk
en aangepast advies, in een jasje van ontspanning: dat is waar ik met LEEF voor leef!”
Bent u nieuwsgierig geworden naar LEEF? Neem dan een kijkje op
www.schoonheidssalonleef.com of op de Facebookpagina
www.facebook.com/schoonheidssalonleef.
Als kennismakingsactie ontvangt u bij inlevering van deze editie van de wijkgids 10%
korting op een behandeling naar keuze! Deze actie is geldig vanaf januari 2019.
Schoonheidssalon LEEF is geopend op donderdagen van 9.30 tot 20.00 uur. Voor het
maken van een afspraak, kunt u mij bereiken via het contactformulier op de website,
belt u naar 06 46 43 48 16 of stuurt u een berichtje via Facebook.
Schoonheidssalon LEEF
Didi Weltens
Meerssenerweg 220
6222 AL Maastricht
Open op afspraak op donderdagen van 9.30 tot 20.00 uur

