SHOP WHERE YOUR SKIN
IS BEING
LOOKED AFTER

the reasons why
NIET ZONDER JOU!
Pomerans heeft een passie voor huidverbetering. Hierbij wend ik graag al mijn kennis, skills
en tools aan om jou aan een gezondere, mooiere en jongere huid te helpen. Helaas gaat
dit niet zonder jouw hulp. Méér nog: 70% van het resultaat ligt in jouw handen. Een aangepaste verzorgingsroutine thuis, met gezonde producten die echt werken en ook passen
bij jouw huid is echt essentieel.
Ben je een nieuwe klant? We bekijken samen welke producten je thuis nog staan hebt die
je eventueel verder kunt opgebruiken, vooraleer je volledig overstapt naar je nieuwe
verzorgingsroutine. En geen zorgen, door het uitgebreide assortiment kan er uiteraard
ook rekening gehouden worden met je budget.
Ben je niet van plan om het productadvies van Pomerans te volgen? Dat is je volste recht,
maar wees dan zo begripvol om geen verdere afspraken meer te boeken. Weet dat
huidverbeterende behandelingen niet kunnen worden uitgevoerd op een huid die niet
correct is voorbereid en waarvan je als huidexpert niet weet hoe je huid hierop zal
reageren.

GEEN GEDOE
Bij Pomerans geniet je van de beste service want ik ben jouw directe
aanspreekpunt. Is je product niet conform, beschadigd of niet naar wens?
Geen ingewikkelde procedures of geklungel met formulieren maar een snelle oplossing
zonder gedoe, zodat jij je hoofd kunt vrijmaken voor zaken die er echt toe doen.

www.pomerans.be/webshop

SMEER MET EEN GERUST HART
Pomerans heeft in de loop der jaren heel wat kennis opgedaan over de werking van de
huid en heel wat tijd geïnvesteerd in research van producten. Het aanbod is dan ook heel
zorgvuldig samengesteld. Ingrediëntenlijsten worden steeds nauwkeurig gescreend en
producten eerst uitvoerig getest, zodat jij met een gerust hart kunt smeren.
Bij deze zoektocht moeten de producten voldoen aan heel wat vereisten, zoals:
Zijn de producten gezond voor je huid en bevatten ze geen controversiële ingrediënten?
Bevatten de producten voldoende, hoog gedoseerde actieve ingrediënten?
Laten de formuleringen toe dat deze ook goed worden opgenomen door je huid?
En doen de producten wat ze beloven en zouden moeten doen?

Wist je dat...
'Winkelhieren' in 2019 door Van Dale Uitgevers werd verkozen tot
Woord van het Jaar? Lokaal kopen bij ondernemers van hier
(winkel-hieren) wint niet alleen aan belang in onze harten, maar
dus ook in onze taal...

THINK TWICE…
Corona heeft het nog maar eens pijnlijk duidelijk
gemaakt: productverkoop is onontbeerlijk om te
kunnen blijven bestaan in onze branche. Onze
prijzen voor behandelingen zijn berekend op basis
van verkoop van producten die daaruit voortvloeit.
Zonder productverkoop kunnen wij niet rendabel zijn,
kunnen wij geen investeringen doen om je nog beter van

good things
come to those
who shop
local

dienst te zijn en kunnen wij op termijn niet blijven bestaan.
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love
where
you live

THINK GLOBAL ACT LOCAL
Lokaal shoppen is goed voor het milieu. Witte bestelwagens die non-stop pakjes bezorgen van deur tot
deur, dat is niet altijd een goed idee voor ons
klimaat. Geef toe, hoe vaak komt de postbode
een pakje bij jou thuis brengen terwijl er niemand

#shoplocal

thuis is? En is het wel echt duurzaam om dat ene item
met 5% korting te kopen aan de andere kant van Europa?
Kies je voor thuislevering op de webshop van Pomerans,

dan wordt in en rond Gent zoveel mogelijk per fiets geleverd.

WINKELWAAR? WINKELHIER!
Bij Pomerans wordt er met een witte kassa gewerkt en wordt betalen met betaalkaart
aangemoedigd. Pomerans betaalt BTW en belastingen in eigen land wat de Belgische
staatskas ten goede komt. Bij het online shoppen kom je heel vaak bij een multinational of een internationale speler terecht, ook al zie je “.be” in de domeinnaam
staan. Dat is niet alleen misleidend voor jou als koper maar zo vloeit ook jouw geld
uit onze economie weg. Je kunt dit controleren door te kijken naar de contactgegevens: is er een Belgisch BTW-nummer vermeld? Door te winkelen bij lokale
Belgische handelaars ondersteun jij de lokale economie!

Wist je dat...
Uit een onderzoek van Unizo is berekend dat lokaal winkelen
maar liefst 1.785 extra jobs kan opleveren, als elk Belgisch gezin
zo’n 100 euro extra per jaar besteedt in eigen land, in plaats van
online op een buitenlandse webshop?
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