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Bij Cosmetique Totale in Alphen a/d Rijn worden
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apparaat ook wel ‘de medische doorbraak’ op het gebied
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Bij Cosmetique Totale werken ze onder andere met
de meest geavanceerde
medische laserapparatuur
en u word altijd behandeld
door een big geregistreerde
huidtherapeut.(lid NVH).

Geintresseerd in
een advertorial
voor uw bedrijf?
Bel 0172 425 708
en vraag naar
afdeling verkoop

Maak een afspraak voor gratis
intakegesprek de huidtherapeut.
De huidtherapeut kunt vertellen
welke behandeling het meest
geschikt is voor uw acne en/of
litteken probleem.

Bel voor een gratis
consult 0172 782419
of kijk op de website
www.cosmetique-totale.nl

