Schoonheidssalon Prijslijst
Schoonheidsbehandelingen
Reiniging van de huid

30 min. € 30,00

Op basis van kruiden en natuurlijke ingrediënten.
Reiniging, peeling, masker, dagverzorging.

Acne behandeling

45 min. € 35,00

Antibacteriële werking, voorkomt ontstekingen,
verzacht irritaties en normaliseert de talgproductie.
Reiniging, peeling, stomen, onzuiverheden verwijderen,
masker, dagverzorging.

Basis behandeling voor elk huidtype

60 min. € 40,00

Vochtbindende werking, bevordert de weerstand.
Reiniging, peeling, stomen, onzuiverheden verwijderen,
epileren, massage, masker, dagverzorging.

Anti-age behandeling

90 min. € 65,00

45 min. € 35,00

Afgestemd op de mannenhuid.
Reiniging, stomen, onzuiverheden verwijderen,
neusbrug epileren, massage, masker, dagverzorging.

Bruids Make-up
Proef make-up en op de trouwdag.
Bruids Make-up + Gelpolish
Proef make-up en op de trouwdag + Magnetic UV
gelpolish (inclusief verwijderen).

Onze schoonheidsspecialiste komt ook op
locatie! Prijs op aanvraag beschikbaar.

Wimpers / Wenkbrauwen

Manicure behandeling
Nagels lakken

30 min. € 20,00
15 min. € 7,50

Gelpolish

ggg

Epileren
Epileren + wenkbrauwen verven
Epileren + wimpers verven
Epileren + wenkbrauwen verven +
wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers verven
Wenkbrauwen + wimpers verven

15 min.
15 min.
30 min.
30 min.

€ 10,00
€ 15,00
€ 17,50
€ 25,00

15 min.
15 min.
30 min.

€ 10,00
€ 12,50
€ 20,00

Harsen
Harsen bovenlip + kin
Harsen onderbenen
Harsen bovenbenen
Harsen hele benen
Harsen rug
Harsen oksels
Harsen armen
Harsen bikinilijn

15 min.
15 min.
30 min.
30 min.
45 min.
30 min.
30 min.
30 min.
30 min.

€ 10,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 35,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Onzuiverheden verwijderen

15 min.

€ 15,00
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Gelpolish is de ideale oplossing voor de
modieuze klant die...
ggg
– langdurig wil genieten
– geen afbladderende nagellak meer wil
– geen kunstnagels wil dragen maar haar
natuurlijke nagels wel wil verstevigen en langer
wil laten groeien.

Magnetic UV Gelpolish

60 min. € 35,00

Op natuurlijke nagels (handen of voeten)

Gelpolish verwijderen

30 min. € 10,00

Actie 5+1
Bij 5 behandelingen 6e GRATIS !
p basis
van na

Speciale behandelingen

Make-up
Make-up

Handverzorging

Harsen lichaam / Gezicht

Ondersteunt huidvernieuwing, optimaliseert de
doorbloeding en activeert de stofwisseling.
Reiniging, peeling, stomen, onzuiverheden verwijderen,
epileren, massage, masker gezicht, ogen en decolleté,
dagverzorging.

Mannen behandeling

Losse behandelingen

30 min. € 15,00
€ 50,00
lusief

nn
€ 80,00
50,00oe

Bij de volgende huidcondities aan te raden:
– pigmentvlekken
– huidveroudering
– verslapte huid
– acne / acne littekens

Fruitzuur losse behandeling

Seizoen Aanbiedingen
hh

30 min.

€ 35,00

Op basis van natuurlijke fruitzuren.

Elk seizoen bieden we een passende schoonheidsbehandeling
met een scherpe prijs! Meer informatie in onze winkel of op
onze website!

Alleen te boeken in de maanden oktober t/m april.
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Fruitzuur behandeling in kuurverband
Op basis van natuurlijke fruitzuren.
Inclusief producten voor thuisgebruik
Alleen te boeken in de maanden oktober t/m april.

Kuur 6x € 195,00
30 min.

Openingstijden Salon

Salon

Dinsdag t/m Vrijdag
Koopavond (1x in de 2 weken)

09:00 – 18:00
18:00 – 21:00

