Cosmetique Totale neemt ISIS Huidverzorging in Emmen over
ISIS instituut voor Huidverbetering staat al meer dan 40 jaar garant voor passie
en betrokkenheid bij haar klanten. Waarden die perfect aansluiten bij de
ambitie van Cosmetique Totale om klanten met persoonlijke aandacht te helpen
met het verbeteren van hun huidprobleem. De grootste praktijk voor huid- en
lasertherapie is dan ook blij dat zij de klanten en behandelingen van ISIS over
kan nemen en met de praktijk in Emmen nu nog beter vertegenwoordigd is in
Noord-Nederland.
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