Hebben sommigen onder ons weinig
(zelf)vertrouwen, haal dan je blauwe jurk of trui
uit de kast want blauw staat voor vertrouwen.
Ik kan trouwens iedereen aanraden om niet
alleen kleur te dragen maar ook een beetje
make-up aan te brengen.
Een beetje mascara, blush en gloss doen al
wonderen voor ons zelfbeeld.
Voor mensen waarvoor de wereld erg klein is
geworden door thuis te moeten blijven, is het zo
belangrijk om jezelf op te peppen en graag te
blijven zien.
Ga je voor het eerst sinds lang naar buiten, denk
dan bijvoorbeeld aan een bronzer met een
zonnefactor in.
Maar vooral: geniet van de eerste zonnige
Lieve mensen,
Wat klonk het goed tweeduizendtwintig en wat
zag het getal er mooi uit 2020!
Maar het lijkt of het dak van de hemel op ons
hoofd is gevallen.

lentedagen en doe een wandeling of een
fietstocht maar denk aan de social distancing.

Voor degenen die graag
make-up willen
aankopen, stuur een

Corona! Het klinkt niet eens slecht, het schijnt

berichtje en wij bezorgen

dat het (biertje) ook niet slecht smaakt, maar
het is een monster dat ons dag en nacht wil
bezig houden.
Maar niet vergeten dat dit tijdelijk is en dat

het pakje gratis bij je

hoogstwaarschijnlijk de zomer verbetering zal
brengen. #staypositive

veiligheidsmaatregelen in

thuis aan de voordeur.
Het spreekt voor zich dat
wij alle
acht nemen.
Kijk zeker ook eens op

de website van Nee make-up en laat ons weten waar ik
We hebben ontzettend veel bewondering voor
degenen die verplicht moeten blijven werken en je mee kan helpen.

dat ook met de glimlach doen. Zo mooi!

Dan maak ik graag voor jou de bestelling in
orde! #kooplokaal

De vele mensen die moeten blijven Zorgen, zou
ik aanraden om af en toe eens roze te dragen,
zodat jullie ook voor jullie zelf kunnen zorgen en
zwart om jullie een beetje af te schermen van
alle emoties en drukte die jullie ervaren.

Geniet ervan!

