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De metamorfose van Marion Saes
werd mede mogelijk gemaakt door
kapsalon en nagelstudio Wigbert
aan de Maaspoort (0495-540454),
Visagie Marion van Gemert aan de
Kerkstraat (0495-533587) , Esprit
aan de Langstraat (0495-525653),
fotograaf Martin Muñoz (martinmunoz.nl) en Slender You Fit.
Slender You Fit heeft zaterdag 5 januari een open dag van 11.00 uur
tot 15.00 uur aan de Kerkstraat 70
in Weert.
Tijdens de open dag is er een kok
aanwezig die u allerlei lekkernijen
en varianten laat proeven van het
proteïne dieet en de groenten van
Saes Groenten en Bloemen.
Kijk voor meer informatie op
www.slenderyoufit.nl en
www.saesweert.nl.

