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Jou hare was altyd jou trots, maar wat
doen jy as jou hare al hoe yler word?
Op die Internet sal jy vreesaanjaende
diagnoses en mites kry. Maar as jy
regtig ’n oplossing wil hê, kan jy met
die aktiewe bestanddele van Vigro® se
3-Step System wat Follicusan™ insluit,
asook ’n kombinasie van vitamiene
en minerale jou kopvel gesond
maak en haargroei aanhelp, tensy jy
sukkel met oorerﬂike of genetiese
haarverliesprobleme. 8 rooi roselesers kan elk ’n Vigro-geskenkpak
(YOVIG031/01) ter waarde van R850
kry. Sleutelwoord: Vigro
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Celltone is ’n unieke velsorgreeks
wat ’n kombinasie van natuurlike
bestanddele en slakekstrak bevat. Die
reeks sluit ’n sesstap-velsorgroetine,
’n Tissue-olie wat indringende
bevogtiging verskaf, asook die
uitmuntende Celltone Gel in. Vir meer
inligting kyk by www.celltone.co.za
4 rooi rose-lesers kan elk ’n Celltonegeskenkpak ter waarde van R1 500
kry. Sleutelwoord:
roetine

Glansende vel

Spalicious se heerlike hand-,
voet- en lyfreeks vir die winter
(beperkte uitgawe) is nou
beskikbaar. Spalicious maak
stylvolle skoonheidsprodukte van
die hoogste gehalte, met lieﬂike
geure soos Grapefruit and Thyme
en Fig and Pomegranate. Moenie
van die topverkoper Mandarin and
Sandalwood Self Heating Sugar
Scrub vergeet nie. Die reeks bevat
afskilfermiddels, weekmiddels,
lyfbotters, maskers en olies - alles
wat jy nodig het om jou hande,
voete en lyf op die beste te laat
lyk. Die Winter Spalicious-reeks
sluit twee lieﬂike geure in: Spicy
Pumpkin Pie en Cocoa Marshmallow
in ’n badskuim, lyfskrop en lyfbotter.
20 rooi rose-lesers kan elk ’n
Spalicious-geskenkpak ter waarde
van R750 kry. Sleutelwoord: winter

Heerlike lyfprodukte

TheraVine™ kombineer die kragtige antioksidante afkomstig van druiwe met die
jongste tegnologie en aktiewe bestanddele
om ’n doeltreffende velsorgreeks te skep.
TheraVine™-produkte word geformuleer
deur die jongste internasionale navorsing
te bestudeer sodat innoverende produkte
van hoogstaande gehalte gemaak kan
word. Kyk by www.theravine.co.za of
bel 021 886 6623 vir meer inligting. 6
rooi rose-lesers kan elk ’n TheraVinegeskenkpak ter waarde van R1 948 kry.
Sleutelwoord: reeks

Van die druif

Deur SUNÉ MORTON
sunek@caxton.co.za

Agt en dertig ‘rooi rose’-lesers
kan dié maand van hierdie
puik produkte verniet kry
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