Voetverzorging

Gezichtsbehandelingen
Korte Basisbehandeling (±30min)

€ 25,00

(ideaal voor de jeugd)
Korte verzorging van de huid,
(reiniging , peeling, oneffenheden verwijderen,
lotion en dagcrème).

Basisbehandeling (± 60min.)

€ 49,00

Volledige verzorging van de huid
Met producten aangepast aan het huidtype,
(Reiniging, peeling, oneffenheden verwijderen,
epileren en/of harsen, massage, masker, lotion en dagcrème).

€ 57,50

“Peelt”de huid, heeft een sterk antibacteriële werking,
Verkleint de poriën en verkoelt de huid, stimuleert de
bloedsomloop, kalmeert de huid en versnelt de genezing
van de huid, bevat een complex van vitaminen om de
huidstructuur en cel vernieuwing te stimuleren.
Kan worden toegepast op een vette en acnéhuid, seborree
huid, schrale huid, couperose huid, rokershuid, normale
gezonde huid.

Krachtige Anti-aging behandeling uit de natuur!
(± 60min.)
€ 55,00
Deze behandeling gaat de huid verjongen van binnenuit, de cellen
activeren, de leeftijdsduur van de cellen verlengen en hun vitaliteit
bevorderen.
Behandelresultaten: verminderde zichtbaarheid en diepte rimpels,
Zachtere en stevigere huid, jonger stralend huidbeeld, boost van
collageenaanmaak en celregeneratie, betere pigmentverdeling en
gerevitaliseerd uiterlijk.

Aanvullende modules
Epileren
Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen bovenlip en kin
Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers en wenkbrauwen verven

Bij beh.
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 10,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 10,00

Basis Pedicure behandeling

€ 25,50

Desinfecteren, nagels knippen, nagelomgeving
verzorgen, verwijderen van evt. eelt/ kloven,
likdoorns, behandelen ingroeiende nagel,
afgesloten met een basis voetmassage.

Aanvullende modules
Scrubbehandeling
Voet en onderbeenmassage
Nagels lakken

Bij beh.
€ 7,50
€ 10,00
€ 5,00

Los
€ 10,00
€ 15,00
€ 7,50

Handverzorging

Huidverbeterende behandelingen (± 60min.)
Biophyto kruidenpeeling 100% natuurlijk

Make-up

Los
€ 10,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 12,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00

Basis manicure behandeling

Gellak
Gellak
Gellak incl. verwijderen oude set
Gellak verwijderen zonder nieuwe set

Bij beh.
€ 5,00
€ 10,00

Los
€ 7,50
€ 15,00

€ 25,00
€ 30,00
€ 7,50

Harsbehandelingen
Bovenlip
Kin
Bovenlip en kin
Onder of bovenbenen
Benen volledig
Oksels
Armen
Rug

Speciale behandelingen
Peeling rug en schouders
Ontspanningsmassage rug, nek en schouders
Verwijderen fibromen (steelwratjes)
½ uur behandeling
Couperose behandeling ½ uur behandeling

€ 15,00
€ 30,00
€ 27,50
€ 30,00

€ 20,00

Desinfecteren, nagels modelleren, handbadje,
nagelriemen verzorgen, hand en onderarm massage.

Aanvullende modules
Nagels lakken
French manicure

Feest/avond make up
€ 17,50
Bruidsmake-up (incl. proef make-up en ampul) € 45,00
Bruidsmake-up all-in (incl. proef make-up,
ampul, basisbehandeling en aan huis komen). € 115,00

€
€
€
€
€
€
€
€

9,00
9,00
12,50
17,50
27,50
12,50
12,50
22,50

Speciaal voor diegene die niet in staat is om zelf
naar de salon te komen: Ik kom u graag ophalen
en breng u na de behandeling weer naar huis.
Ik reken hiervoor reiskosten excl. behandeling;
woont u in;
Gendt
€ 3,50
Doornenburg, Haalderen of Angeren
€ 5,00
Huissen of Bemmel
€ 7,50

