gezichtsbehandelingen:

gezichtsbehandelingen:

aanvulling op gezichtsbehandeling:

Perfect skinovage behandeling:

dr.Babor skin renewal treatment:

ampullen crash:

basis behandeling afgestemd op het huidtype.
reinigen; epileren; dieptereiniging; fluid; masker
(keuze uit crème of speciaal masker);
afsluitende verzorging; lichte make up
ca.60 min. vanaf
€50.50

perfect skinovage behandeling de luxe:
uitgebreide behandeling afgestemd op het
huidtype.

reinigen; epileren; dieptereiniging; fluid;
massage; masker (keuze uit crème of speciaal
masker); afsluitende verzorging; lichte make up
ca. 90 min. vanaf
€ 62.50

collageen booster behandeling:

uitgebreide intensieve behandeling voor de
slappe en vermoeide huid.
reinigen; epileren; enzyme peeling; fluid;
massage; collageen vliesmasker; VitaSonik;
afsluitende verzorging; lichte make up
ca.90 min.
€ 75.95

High Skin Energy behandeling:

innovatieve werkstoffen verbeteren zichtbaar de
elasticiteit van de rijpere veeleisende huid.
reinigen; epileren; enzyme peeling; VitaSonik;
fluid; massage; creme masker; vliesmasker; afsluitende verzorging; lichte make up
ca. 90 min.
€ 82.50

dr.Babor ultimate A detox behandeling :
voor elke belaste huid die regeneratie en
bescherming nodig heeft; een vermoeide vale
huid; grove porien; pigmentverschuivingen

reinigen: epileren; peeling liquid; face clay mask
peel off; vitamin A booster concentrate;
vit. C cream; comfort cream mask; afsluitende
verzorging
ca. 60 min.
€ 76.95

voor elke huid die regeneratie nodig heeft,
speciaal bij, een onzuivere huid, grove
poriën, pigmentproblemen, matte doffe
vale teint.
reiniging met ultimate repair cleanser;
enzyme peeling; AHA 10%; calming serum;
afsluitende verzorging
ca. 45 min
€ 49.95
advies kuur van 4 weken
€ 179.95

teenage behandeling (t/m/ 18 jaar):
reinigen; wenkbrauwen epileren of verven;
scrub; masker
ca. 30 min.
€ 27.50

babor men relax treatment:

huid specifieke gelaatsbehandeling voor
heren, irritaties verminderen en de huid
ziet er zichtbaar zachter en gladder uit.
reinigen; dieptereiniging; fluid; massage;
masker; afsluitende verzorging
ca. 60 min.
€ 50.50

pure behandeling:

speciaal geschikt voor een onzuivere huid.
de talg productie wordt gereguleerd en
verminderd hierdoor de kans op
huidonzuiverheden
reiniging; dieptereiniging; verwijderen
huidonzuiverheden; fluid; masker;
afsluitende verzorging
ca. 60 min
€ 32.50

super quick behandeling:

snel en effectief, door het aanbrengen van drie,
vijf of tien hydraterende ampullen, geef je je huid
een nieuw uiterlijk.
mini crash
crash
maxi crash

€ 14.50
€ 23.50
€ 41.50

babor speciaal maskers:

€ 14.50

collageen vliesmasker:
speciaal vliesmasker met natuurlijke collagene
vezels. Hydraterend en kalmerend. Door het hoge
percentage collageen wordt de opperhuid
zichtbaar verstevigd.
firming alg mask peel off:
verfrissend en verkoelend peel off masker met
algen extracten. verzacht, hydrateert en
verstevigd.
ultra comfort modellage mask:
gipsmasker ter versterking van de werking van
werkstoffen, door afgifte van warmte.
product inwerken met VitaSonik:
een zachte, extra diepteverzorging voor het
inwerken van werkstoffen. Tegen het tekenen
van de tijd.
€ 7.50
harsen: bovenlip
kin
bovenlip en kin

€ 7.95
€ 7.95
€ 12.75

verven: wimpers
€ 9.95
wenkbrauwen
€ 8.95
wimpers en wenkbrauwen € 14.95

een korte reinigingsbehandeling
reiniging; enzyme peeling; masker;
afsluitende verzorging
ca. 30 min.
€ 32.50

Annuleren graag 24 uur van te voren, dan
hoeven wij de voor u gereserveerde tijd, niet in
rekening te brengen!

overige behandelingen:

overige behandelingen:

ontharen:

make up:

epileren/harsen wenkbrauwen
harsen bovenlip
harsen kin
harsen bovenlip en kin

€
€
€
€

12.95
10.95
10.95
18.25

dag/avond make up
€ 19.95
bruidsmake up (incl. proefmake up) € 52.50
bruidsmake up aan huis*
€ 67.50

onderbenen harsen
hele benen harsen
bikinilijn harsen
onderarmen harsen
rug harsen
oksels harsen

€
€
€
€
€
€

22.50
37.75
18.50
18.50
35.00
18.50

rekening, buiten Nijverdal rekenen we € 0.25 per km.

epileren en wenkbrauwen verven

€ 24.50

verven:

wimpers
wenkbrauwen
wimpers en wenkbrauwen

€ 13.95
€ 12.95
€ 19.95

verwijderen van couperose
per 10 minuten

€ 12.95

verwijderen van steelwratjes
per minuut

€ 2.00

lichaamsverzorging:
rug behandeling

€ 34.50

rug peeling en pakking
ru/nek/schoudermassage

€ 24.50
€ 19.50

cellulite behandeling 1x
cellulite behandeling kuur 6x

€ 34.95
€ 189.95

behandeling voor de rug met een
onzuivere huid
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*’s morgens voor 8 uur brengen we € 12.50 extra in

bruidsbehandeling:

skinovage de luxe behandeling
manicure of shellac behandeling
proef make up
bruidsmake up aan huis*
liftende en fixerende ampul

handverzorging:

€ 142.50

manicure behandeling

€ 26.95

lakken 1 kleur
handpakking

€ 7.95
€ 14.95

vijlen, verzorgen; handcrème en
lakken

shellac:
schitterende gellak die tenminste
twee weken blijft zitten.
voor vinger– en teennagels
1 kleur
french manicure

lash to impress:

semi permanente mascara die
door een speciale coating min.
2 weken blijft zitten

Nijkerkendijk 3, 7442 LR Nijverdal,
telefoon:0548-614306

Openingstijden:

€ 21.50
€ 27.50

€ 24.50

maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

13.00-17.00
gesloten
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

en 19.00-21.00
en 19.00-21.00
en 19.00-21.00

woensdag– donderdag- en vrijdagmiddag
alleen volgens afspraak.

www.beautysalondemi.nl
Je kunt bij ons ook een workshop
visagie volgen, vraag naar de
mogelijkheden!

