Schoonheidssalon

BEHANDELINGEN
& PRIJZEN
Onze Art of Beauty behandelingen zijn geen standaard behandelingen. Wij kijken waar u en
uw huid behoefte aan hebben. Samen beslissen we waar de behandeling uit bestaat.
Art of Beauty Korte behandeling, 30 min
€ 28,50
>Wij zijn altijd druk en hebben weinig tijd. Toch is huidverzorging heel erg belangrijk.
Regelmatig een bezoekje brengen aan de schoonheidsspecialiste is belangrijk voor het
behoud van uw huid. Maar als u nou weinig tijd hebt maar huidverzorging belangrijk vindt,
ga dan voor onze korte gezichtsbehandeling. Binnen 30 minuten zorgen wij voor de juiste
verzorging van uw huid.
Art of Beauty Basis Behandeling, 60 min
€ 53,50
>Wij zijn opgeleid om uw huid te verzorgen maar ook om eventuele problemen te herkennen
en hierbij het juiste verzorgingsadvies te geven. Wij gunnen uw huid precies datgene wat
uw huid nodig heeft. Uiteraard stemmen wij alles op uw persoonlijke huidbehoefte. Alle
producten die wij tijdens de Schoonheidsbehandeling Basis gebruiken zijn uit de Babor
Skinovage lijn.
Art of Beauty Deluxe Behandeling, 90 min
€ 70,00
>De Deluxe Behandeling is naar wens uit te voeren in uw favoriete produktlijn. U kunt de
Deluxe Behandeling ook aanvullen met een van onderstaande behandelingen. (Aangegeven
met **) De aangegeven prijs wordt opgeteld bij de prijs van de Deluxe Behandeling.
Aanvullingen voor de Art of Beauty Deluxe Behandeling: (aangegeven met **)
**HSR lifting en anti-aging op hoog niveau
€26,00
>Gezichtslifting van de nieuwe generatie – voor meer spankracht en elasticiteit. Naar keuze
activerend en verlevendigend of ontspannend en verwennend.
**Reversive behandeling, de evolutie van anti-aging met Re-Youth complex
€ 34,00
>Uitgebreide anti-aging behandeling tegen alle tekenen van de huidveroudering.
Vermindert zichtbaar de rimpeldiepte. Geeft de huid haar jeugdige uitstraling terug.
Roodkleuringen en verkleuringen worden verminderd en de huid ziet er strakker en gladder
uit. Een moment van ontspanning met een blijvend effect.
**Babor Sea Creation, Anti-aging Luxeverzorging
€ 120,50
> Luxe, die onder je huid gaat. Gun uw huid een luxueuze expeditie – met zeer werkzame
ingrediënten uit de diepten van de oceaan. Het hooggeconcentreerde serum, aangebracht
uit een Tigris-schelp, de exclusieve crème ingemasseerd met warme Obsidian- en koele
koraalstenen alsook twee intensief werkzame maskers, toveren een optimum aan uitstraling
en jeugdigheid tevoorschijn.
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Microdermabrasie
€ 91,50
>Wilt u een mooie, egale en stralende huid? Boek dan een microdermabrasie behandeling.
Een microdermabrasie behandeling geeft al na één keer een mooi en egaler resultaat met
een frissere uitstraling maar in een kuur worden de resultaten nog beter. Een
microdermabrasie behandeling is een intensieve peeling van de huid. De letterlijke
betekenis van microdermabrasie is huid (derma) afslijpen (brasie). De letterlijke betekenis
klinkt misschien minder fijn dan de behandeling zelf want die is pijnloos en u gaat ervan
stralen.
Ampullen crash
>Ervaar hoe tot wel 5-10 ampullen de dorst van uw huid duurzaam kunnen lessen

€ 26,00

Lifting Silver Foil Mask
> Het maskervoor meer stevigheid, minder rimpels en roodheid.

€ 30,50

Diverse Doctor Babor maskers vanaf

€ 13,00

Lichaamspeeling
€ 36,00
> Regelmatig je lichaam peelen helpt je huid gezond en stralend te zijn. Tijdens deze
behandeling wordt met een speciale lichaamspeeling over het lichaam gewreven, waardoor
dode huidcellen worden verwijderd en poriën gereinigd worden. Daarbij wordt de
doorbloeding van de huid gestimuleerd en worden afvalstoffen afgevoerd, de huid kan weer
ademen.
Lichaamspeeling en massage 60 min

€ 77,50

Acne behandeling gezicht

€ 53,00

Acne behandeling gezicht Derma
>Deze behandeling wordt vaak door uw ziektenkostenverzekering vergoed.

€ 81,50

Lichaamsmassage 30 min

€ 26,00

Lichaamsmassage 60 min

€ 47,50
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Overige behandelingen:
SprayTan

€ 26,00

Epileren (wenkbrauwen)

€ 13,50

Wenkbrauwen kleuren

€ 10,50

Wimpers kleuren

€ 15,00

Kleuren wenkbrauwen en wimpers

€ 22,50

Ontharen bovenlip of kin

€ 13,00

Ontharen bovenlip en kin

€ 20,50

Ontharen kin, wenkbrauwen en bovenlip

€ 28,50

Ontharen oksels, armen, bikinizone, benen, rug tot 15 min/30 min/60 min
€18,00/€31,00/€56,50
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