September 2016
September Sommeren er over os.
Septembers unikke sommervejr er på sit højeste og jeg håber også at du nyder det fuldt ud.
Herfra er der mange nyheder:
Forkælelses aften d 21/9 m tips og tricks - Gratis.
Sund livsstils messe 30/9-2/10 - Print en eller flere Gratis Rabat billet.
Nye behandlere i klinikken.

Aften forkælelse, Prosukt lancering m tips og tricks.
Onsdag d. 21 september kl. 18:00 -20:00 i Klinikken Dronningsgade 48, 2 tv. ved
Hanne Bay og Helle Gosewinkel.
Vi gentager denne skønne aften.
Tag din ynglings ven/veninde, søster eller mand med og få en hyggelig aften. Aftenen er Gratis.
Aftens program:
# Der vil være smagsprøver undervejs af produkterne
# The/kaffe og Joost. Samt noget godt til ganen.
# Præsentation af udvalgte Aloe Vera produkter.... Hør, prøv og smag.
# Fodbad. Afspændende og forfriskende. Efterfølgende blødgørende creme.
# Indwrapning af overarm. cellulitis formindskende. vi tager mål før og efter.
# Ansigt pleje. Med hele serien Sonya, samt øjn creme.
# Krydret med et par af mine specielle tips/ øvelser mm.
# Under mødet vil denne aftens tilbud afsløres.
# Kort præsentation af forretningen Forever Living.
Tilmelding på 26286738 eller Bay@hannebay.dk

Sundlivstils Messen Fredag d. 30 September - Søndag d. 2 Oktober.

Så er det tid til Sund Livsstil messen fredag d 30 september til Søndag d. 2 oktober.
Glæder mig til at se dig på stand 313.
Som noget nyt i år har jeg PERSONLIG RÅDGIVNINGs tid hver dag kl. 12:00-13:00 & 15:30-16:00.
Så nu er der også tid til at jeg kan hilse på dig og høre hvordan du har det.
Har du spørgsmål mm. så kom frisk :)
Aktiviteter på standen:
#PERSONLIG RÅDGIVNING. alle dage fra 12-13 & 15:30-16:00.
# SMAGSPRØVE: NATURLIG POWER ANSIGT LIFT 25 min 250kr.
# TO GO BEHANDLING. 50 min behandling i klinik. 100kr betales på standen, og 400 kr. i klinikken. SPAR
400kr.
+ En gratis DVD i gave.
# ARVÆV BEHANDLING. 50 min i klinik. pris: 350kr. betal på standen. spar 400kr.
# POWERPAKKE:6 behandlinger af 50 min. + En Gratis DVD. Pris 3.300kr. Spar 1.200kr.
# DVD med mine 10 metoder. pris 100 kr. spar 69kr. Fås som gave v køb af TO GO eller POWER PAKKE.
# KONKURRENCE: Vind en behandling a værdi 900kr.
# Tjek ind på Klinik Hanne Bay på facebook. Og vær heldig og måske modtage Aloe Vera gave.
# Rabat billet til messen uddeles.
# FOREDRAG Søndag d 2/10 kl. 11:00. GRATIS.
Naturlig power ansigtlift.
Tips og tricks til dit ansigt og krop/arvæv. Se det med dine egne øjne op model og storskærm.
GRATIS Rabat billet til Sund Livstils messen.
Her får du en rabatbillet til Sund Livstil messen i Øsknehallen 30/9-2/10.
Print rabatbilleten og medbring den til indgangen. og så kommer du ind på messen for kun 20kr. - normal entre pris
er 100kr. Du må gerne printe 2 eller flere billeter.
Print Billetten

Velkommen til de 3 nye behandlere i klinikken.
Over sommeren har 3 nye psykologer lejet sig ind i klinikken. Jeg glæder mig til at samarbejde med dem.Du vil
også kunne møde dem i klinikken.
Læs mere på deres hjemmeside:
Ivan højgaard Hansen
www.ihh.dk
Leif Ascanius Sol
www.pskykologcare.dk
Rikke Juhl
www.rikkejuul.dk

Udlejning af mit lille lokale
Hjælp mig med at finde en lejer til mit lille

lokale.
Ledigt fredag til søndag.
Del min annonce på Facebook 'Klinik Hanne
Bay' og LIKE gerne.
Del den meget gerne andre steder også.
Hvis en af dine kontakter finder
min nye fuldtids lejer, er der en FINDELØN > en skøn behandling til dig som tak.
Se priser og vilkår her

Følg mig på Facebook ved at like min
Facebook side Klinik Hanne Bay

Solrød Center 80, 2tv - 2680 Solrød Strand
Dronningensgade 48, 2tv. - 1420 København K
Mob. 26 28 67 38 - bay@hannebay.dk
Du har modtaget dette nyhedsbrev, da du er tilmeldt Hanne Bay nyhedsbrev. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrev fra
Hanne Bay fremover, kan du afmelde dig her.

