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hallo jose,
langs deze weg wil ik u graag bedanken voor de zeer leuke avond!
al de dames waren erg tevreden en vonden het ook erg leuk
ook waren ze allemaal zeer te spreken over de goede adviezen en duidelijke uitleg van de workshop!
nogmaals bedankt daarvoor en we komen zeker nog een keer terug
groetjes edith brummer

Hallo Jose,
We hebben een supergezellige middag/dag gehad. Yvonne heeft erg genoten, wij allemaal trouwens.
Alles was goed geregeld, en je collega heeft het leuk gedaan, was fijn om mee samen te werken.
Dus ga zo door
groetjes Wendy

Hallo Jose,
Een wat late reactie, maar ik wil je toch even laten weten dat het feestje van Charlot
een succes was! Ze heeft er erg van genoten en ook de gasten vonden het leuk.
Groeten aan Tamara en bedankt nog,
Charlot en Marlies

Goedemiddag José,
De foto's komen goed binnen.
Wat leuk dat je ze wilt versturen.
Graag ontvang ik ze allemaal, wanneer dit mogelijk is.
P.s. de meisen hebben super genoten van de workshop en het was zeer geslaagd.
Pauline heeft heel de dag geglunderd (en lekker geroken ;))
Dank je wel voor deze succesvolle, leuke en gezellige middag!
Liefs,
Margreet

Ik krijg de foto nu wel geopend!!!! hartstikke leuk!!!
Bedankt voor de gezellige dag!
groetjes!

Hallo Jose
Bedankt voor de foto's.
Ik heb nog even een vraag.
Je had van die pakketjes te koop, maar kun je die ook/
kopen in je eigen geurtjes?
Ik had bijv.
Europ, Flair, Opura, Papaya, Chan.

Hier een voorbeeld van een compleet pakket.
Let op! Als dit pakket uitverkocht is komen er
weer ander online te staan, dan kan het zijn dat
de link niet meer werkt. Zie dan onze webshop
www.rosaliacosmetica.nl

En dan incl. de alcohol
Wat gaat me dat dan kosten zo'n pakketje?
We vonden het erg leuk, en ik ga het aan recommenderen bij de vrouwenbond waar ik lid van ben.
Lijkt me een leuk uitje voor de vrouwen. Misschien hoor je er nog van.
met vriendelijke groet
conny konings

Goedendag Jose,
Bedankt voor de foto's van mij en mijn zus. We hebben erg van de workshop genoten!
Groeten Linda en Sigrid

Hartelijk bedankt voor de leuke foto’s.
Het feestje was zeer geslaagd.
Groetjes
Astrid

Goedenavond José,
Heel hartelijk bedankt voor de leuke workshop en de ( zeer goede) gastvrijheid.
We hebben een super leuke avond gehad!
( even een avondje voor ons zelf)
Zo iets leuks en dan zo dicht bij, we wisten niet eens dat het bestond.
Het is een echte aanrader.
Waarschijnlijk tot een volgende keer en anders zie je onze vriendinnen nog wel eens op je workshop.
Tot zover BEDANKT!
Groetjes;
Angelique & sandra

Goedemorgen José,
Ik heb alle foto’s goed ontvangen.
Wat zitten er leuke foto’s bij.
En wat een goede service.
Ik zal zeker reclame voor je maken!
Groetjes, bedankt en een fijn weekend;

Hallo José,
Hier alles ontvangen.
Wij hebben echt genoten van de goed verzorgde avond.
Wederom hartelijk dank.
Tot ziens en alvast prettig weekend,
Alexandra

Bedankt voor de leuke foto’s.
Het was een geslaagde avond.
Groeten,
Stella

Hoi José,
Wij hebben een super gezellige dag gehad. Iedereen was enorm enthousiast.
Hartstikke bedankt voor alles.
Groetjes,
Sandra

Beste José,
We hebben het ontzettend naar onze zin gehad, en zijn met een heerlijk luchtje naar huis gegaan.
Debbie deed het erg goed, er was niets te merken van haar 'eerste keer'.
Jammer dat een van onze vriendinnen er toch niet bij aanwezig kon zijn, omdat haar vader die ochtend was
overleden; we komen het dus gewoon nog eens overdoen!
Hartelijke groeten namens ons allemaal,
Jacqueline Vergeest
Hallo,
Bedankt voor de leuke namiddag weer!
U ziet ons zeker nog een keertje terug!
Ik maak zeker en vast ook reclame.
Mijn dochter was super trots op haar geurtje!
Grtjs
Kristel

Deel ons op facebook!
Volg ons op twitter!
Abonneer op onze you tube!
Reserveert u! Laat ons even weten dat u ons deelt,
volgt en/of abonneert. Als dank krijgt u bij;
Reservering op onze locatie! Een extra gratis luxe versnapering of loterijtje.
Reservering op uw locatie! Een gratis loterijtje.
Aankoop van een doe het zelf pakket! Een gratis verrassings cadeautje.
Schroom niet wij belonen u graag.
Ondervindt het ook:

Bij Rosalia Cosmetica is service en gezelligheid een mentaliteit.

