
Annie Witjes is al negen jaar aan het werk als schoonheidsspecialiste. In haar 
zaak EsthetiQ geeft ze met haar ervaring en kennis advies aan haar cliënten 
voor alles wat met huidverzorging te maken heeft, gaande van lichaamsver-
zorging, manicure en pedicure.
Annie Witjes startte haar schoonheidssalon EsthetiQ in 2011. In januari 2020 
verhuisde de zaak van de Oude Baan naar Kerkeneind 3, vlakbij de grens-
overgang aan het oude douanekantoor in Essen. Net zoals zoveel andere 
zaken moest ook Annie Witjes haar schoonheidssalon EsthetiQ door Covid-19 
tijdelijk sluiten. Maar sinds kort staat zij en haar team weer voor u klaar.

Vakmanschap
“We zijn dus erg blij om al onze klanten weer te mogen verwelkomen”, zegt 
de zaakvoerdster. “We geven onze klanten graag gericht advies om ze van 
hun mogelijke huidprobleem af te helpen. U kan daarbij rekenen op mijn 
twee medewerksters Chiara en Jenthe. Ze zijn vakkundig opgeleid en bie-
den u kwaliteitsvolle en gespecialiseerde huidverzorging aan. Daarnaast kan 
u bij ons ook terecht voor gelnagels, gellakken, permanente make up en 
definitieve ontharingen. Ook over medische pedicure beschikken we over 
de juiste kennis.”

“We geven graag gericht advies 
voor alles wat met huidverzorging te maken heeft.”

Veilige opendeurdag
Schoonheidssalon EsthetiQ doet er alles aan om de klanten zo veilig mogelijk 
te ontvangen.
“Aangezien we in het voorjaar een verplichte sluiting hebben gehad konden 
we geen opendeurdag te organiseren”, zegt Annie Witjes. “Maar dat maken 
we nu goed, want in oktober organiseren we van 12 t.e.m. 17 oktober een 
feestweek. Daarbij kan je deelnemen aan verschillende leuke activiteiten, 
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Actie
€ 12,50  

KORTING
bij een gelaatsverzorging van 60 min.

NP €70,50 - €12,50 = €58,-

Enkel geldig bij afgifte bon t/m 30/11/2020.
Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen  /  1 bon per klant

speciale feestweek
12 t.e.m. 17 oktober 2020

STAPELKORTINGEN WORKSHOPS
DI 13 OKT: MAKE-UP WORKSHOP  

met max. 4 kandidaten (€25)
WO 14 OKT: DR MURAD EXPERT  

met camera die de huid scant - incl. Quick fit facial (€15)
VR 16 OKT: DERMALOGICA EXPERT HUIDANALYSE 

incl. Quick fit facials - hierna wordt de klant opgemaakt
ZA 17 OKT: PERMANENTE MAKE-UP SPECIALIST 

met live demo - start 13u30

-5%

bij aankoop  
vanaf €150

webshop
lancering in augustus

bij aankoop  
vanaf €250

bij aankoop  
vanaf €350

-10%

?

-15%

— Uitgezonderd op actiesets —

OP 19 OKT. -10% OP PERMANENTE MAKE-UP

OPEN  
ZAT. 17 

OKT.
10u-16u
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ANNIE WITJES - KERKENEIND 3 - 2910 ESSEN

-10% CODE: EsthetiQPB
GELDIG TOT 30 NOVEMBER 2020

zoals een make-up workshop, gespecialiseerde huidexperts aan het werk 
zien, een specialist die permanente make-up toepast of een deskundige die 
je huid scant. Op woensdag is er een gespecialiseerde camera aanwezig die 
de huid kan opmeten. Je kan vrijblijvend een kijkje komen nemen. Daarnaast 
hebben we ook tal van stapelkortingen.”
 
“Als het druk is, vragen we aan u om even rustig buiten te wachten totdat 
er voldoende ruimte is om u te ontvangen”, vraagt de zaakvoerdster van           
EsthetiQ nog. “Heeft u geen tijd om langs te komen, dan kan u altijd nog te-
recht in de webshop waarbij wij ook met een videocall kunnen adviseren.”    
              MT

Schoonheidssalon EsthetiQ
Kerkeneind 3A, 2910 Essen

03 663 09 72 of 0468 30 95 68
www.esthetiq.be

MAAK UW AFSPRAAK !
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