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Upptäck nya www.fleurdesante.se!
Nu nylanserar vi vår nya webbplats, som ett led i att ge våra kunder ännu
bättre service. På www.fleurdesante.se kan du beställa naturliga
skönhetsprodukter dygnet runt, få tips och råd
och ta del av förmånliga specialerbjudanden.
Gudomliga dofter, lyxiga ljuslyktor och glittrande makeup - vi har laddat med
julklappar till specialpriser inför julen.
Passa på att unna dig själv det bästa, nu har vi ett unikt erbjudande på våra
bästa hudvårdsprodukter. Beställ från vår prestige serie, Believe it or Not 24
H creme och få ett 3-delat smyckeset med klassiska pärlor på köpet. Nu till
specialpris 499,-, ord pris 838,- så du sparar 339,-. Den kända smyckedesignern Charmelle har tagit fram en klassiskt kollektion med halsband,
armband och örhänge där varje pärla är handknuten för att få bästa kvalitet.
Beställn.nr. 79105.
Med julens guldskimrande aftonväska kommer du att stråla på alla fester i
december. Den är framtagen unikt för julen 2008 och till dig som är Fleur de
Santé kund. Den blir din UTAN EXTRA KOSTNAD som tack för din
julbeställning så varmt välkommen att upptäcka www.fleurdesante.se!

28 år av expertkunnande - upptäck skandinavisk, naturlig skönhetsvård!
Fleur de Santé som betyder hälsans blomma, har ett exklusivt och brett
sortiment av naturliga skönhetsprodukter. Alla produkter är tillverkade av
naturliga ingredienser från välgörande växter och örter och är utvecklade och
framtagna av skandinavisk expertis. Att vårda sin skönhet är en ynnest, en
känsla av välbehag och även ett sätt att hämta nya krafter.
Våra skönhetsprodukter samspelar med naturen för att skapa ren och
hälsosam skönhet.
Respekt för djur, natur och miljö är med andra ord självklart för oss både när
det gäller ingrediensurval, produktframställning och förpackningar. Vi testar

inte våra produkter på djur och produkterna innehåller bara vegetabiliska
ingredienser. Att leva i balans med naturen är att leva i balans med sig själv.
Allt för ditt totala välbefinnande!
I Fleur de Santés breda sortiment hittar du allt du behöver för ditt totala
välbefinnande. Välgörande hudkrämer för alla hudtyper, uppfriskande
ansiktsmasker, stärkande serum, löddrande duschkrämer, volymgivande
schampon, läcker makeup, exklusiva accessoarer och nu senast - nyhet 2008 100% naturliga kosttillskott för din inre skönhet. Varje månad kan du se fram
emot nya, spännande nyheter, och som lojal kund kan du förvänta dig
attraktiva specialerbjudanden.
Fleur de Santé kompromissar inte med kvaliteten. Tillverkningen är
övervakad och kontrollerad enligt riktlinjerna för god tillverkningssed för
kosmetiska produkter (Good Manufacturing Practicies - GMP). Du hittar även
en fullständig innehållsdeklaration på produkterna, och genom vår kunniga
kundservice kan du få tips och råd när du behöver det. Glöm inte heller att vi
har en nöjdhetsgaranti: 100% nöjd eller pengarna tillbaka! Fleur de Santé har
allt för ditt totala välbefinnande.
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Naturliga, skandinaviska skönhetprodukter med naturen som
kraft och energikälla
Ingrediensurval och framställning med respekt för djur, natur och
miljö
Modern forskningsteknologi och noggranna kvalitetskontroller
Utförlig expertinformation, matchad med tips och råd
Spännande nyheter med möjlighet att prova
Specialförmåner för lojala kunder
Vackra och moderiktiga accessoarer
Nyhet 2008: 100% naturliga kosttillskott för ditt totala
välbefinnande

