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Voordelen van Drogisterij parfumerie DIAZ :

Vanaf heden geeft Drogisterij Parfumerie DIAZ op alle zelfde artikelen
als bij Trekpleister dezelfde korting. Deze is actie is geldig voor alle kortingsacties,
zowel 1+1 gratis, 2+1 gratis, 25 % korting enzovoort.

HET ENIGE WAT U HOEFT TE DOEN IS DE RECENT GELDENDE
TREKPLEISTERFOLDER MEENEMEN EN U KUNT UW ARTIKEL UITKIEZEN
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U slaat dan 2 vliegen

Kies voor
zekerheid
en koop voedingssupplementen van A kwaliteit
welke door specialisten
geadviseerd worden.

Kies
in éénvoor
klap,zekerheid:
de zekerheid
van het allergoedkoopste
product gecombineerd
met de beste service en
adviezen.

3

Kies voor
zekerheid en koop
geneesmiddelen van
A kwaliteit welke door
gediplomeerde drogisten
geadviseerd worden.



4

Kies voor
zekerheid
en koop huidverzorgingsproducten van Europa’s
beste merken, geadviseerd door de beste
schoonheidsspecialistes
en huidcoaches.

Like ons op facebook.com/drogisterijparfumeriediaz
Biezelingsestraat 26, 4421 BS Kapelle • T: 0113-341314 • www.drogisterijdiaz.nl

NIEUW BIJ DIAZ IN ONZE HUIDVERBETERINGSSALON:
WIMPEREXTENSIONS
Hiermee creeer je altijd
mooie lange en volle
Tijdelijk
wimpers, zonder je
als introductie
eigen wimpers te
bij DIAZ: normaal
kost een set €80
beschadigen.
ONE BY ONE.
nu voor €60
WIMPERLIFTING
Hiermee geef je een krul aan je
eigen wimpers.
TEST PERSONEN
GEZOCHT!

Deze actie is geldig t/m eind april 2019.

GELNAGELS
VAN URBAN NAILS
Deze neXt gel geeft sterke verzorgde
zorgeloze nagels en versterken jouw
eigen nagels.
Wij zijn op zoek naar test personen
die een mooie set nagels willen met
de Next Gel van Urban Nails zodat
wij de kwaliteit en snelheid kunnen
verbeteren. We rekenen hier
€30,- voor. De nagels kunnen
eventueel verlengd worden maar de
gel kan ook op jouw natuurlijke nagel
gezet worden. Heb je interesse in een
mooie set nieuwe nagels? Bel naar
0113-341314 of mail naar
nadine@drogisterijdiaz.nl

SOON BY DIAZ HOTSTONEMASSAGE
Een heerlijke ontspannen massage die je even
weg haalt uit de realiteit. Wij gunnen jou een
momentje voor jezelf.

KIES VOOR UW VERTROUWDE DROGISTERIJ PARFUMERIE DIAZ!
Like ons op facebook.com/drogisterijparfumeriediaz
Biezelingsestraat 26, 4421 BS Kapelle • T: 0113-341314 • www.drogisterijdiaz.nl

