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Kære kunder
I gang igen

Så har jeg været i gang i over en måned nu,
og det går faktisk rigtigt godt. Man vænner
sig til sprit, engangsværnemidler osv.
Selv min ansigtsmassage er tilbage, dog med
handsker. Tæppe må gerne medbringes, hvis
du selv ønsker det, til de lidt længere behandlinger. Ellers har jeg engangslagner.
Vi må desværre stadig have venteplads udenfor samt sms kontakt, da vi ikke må blive for
mange i den lille hall.
Og mangler du varer/gavekort eller en tidsbestilling, så skriv på 40144719 (gerne efter
kl. 8.00 og inden kl. 20.00). Så skal jeg svare
så hurtigt jeg kan.
Men der kan altid aftales for afhentning af
varer.

Ud i solen

Pas godt på jer selv, og
husk de lækre solprodukter fra Amazing Space:
ansigtssol, kropssol, og
ikke mindst den lækre
selvbruner som holder
farven eller giver en flot
farve.
Altid minus 10 % ved køb
af 3 produkter.

Udlejning

Udover klinikken kan jeg tilbyde en dejlig ferielejlighed
til mine kunder,
som kan lejes i Skagen.
Lejligheden er på 100 kvm,
med et soveværelse, og et
værelse med ¾ seng
(ikke egnet til små børn). Men er perfekt til
2-3, max 4 voksne, ligger 3 min fra Fredskoven,
8-10 min på gåben til strand, havn og by.
Pris og info på mail til anja@anja-winther.dk så sender jeg gerne billeder.
Uge 27 og uge 30 er udlejet.

Gæster i klinikken

Karina (Laser og fedtfrys)
gæster klinikken mandag-onsdag
d. 15/6-17/6.
Celeste (permanent liner)
gæster klinikken mandag d. 7/9.
Der er få tider tilbage.

Karina

Fodpleje

Husk at Lena Holm - husets fodplejer - står klar med den skønneste fodbehandling evt. med
sommerens flotte lakfarver.
Book tid på 61464632.
Se mere på
www.fodplejeklinikkensvendborg.dk

Sommeråbning

Anja Winther
Færgevej 3, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 80 81 - 40 14 47 19
www.anja-winther.dk

Følg mig på Facebook

Jeg holder sommer åben/lukket
Uge 28-29-30 åben efter aftale,
men de fleste dage 9-12.30
Uge 31 er lukket.

Vil ønske jer alle en dejlig sommer
og tak for jeres opbakning igennem
Corona tiden som ikke er slut endnu.
Anja

