GEZICHTSBEHANDELING

VLIESMASKERBEHANDELING

PEDICUREBEHANDELING

Huidanalyse en gezichtsreiniging, peeling,
onzuiverheden verwijderen, epileren of harsen ven de wenkbrauwen, gezichtsmassage,
masker en dagcreme
€ 45,00

voor een huid die extra verzorging nodig
heeft. Huidanalyse, gezichtsreiniging, peeling, onzuiverheden verwijderen, ampul
(tevens voor thuisgebruik), vliesmasker en
dagcreme
€ 55,00

Behandeling van max. 45 minuten € 30,00
Ieder opvolgend kwartier
€ 8.50
Deelbehandeling
€ 16.00
U kunt ook terecht voor de diabetische voet
GELLAC NAGELS

AANVULLEND
HARSEN
Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers en wenkbrauwen verven
Bovenlip harsen
Bovenlip en kin harsen

€ 7,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 7,00
€ 12,00

CHOCOLADE BEHANDELING
Een weldadige ontsnapping aan de stress
van alledag met gezichtsreiniging, peeling,
onzuiverheden verwijderen, epileren v/d
wenkbrauwen, gezichtsmassage met cacaoboter en chocolademasker
€ 52.00
REINIGENDE BEHANDELING
huidanalyse en gezichtreiniging, peeling, onzuiverheden verwijderen en dagcreme		
€ 23,50
LUXE OOGBEHANDELING
verzacht fijne rimpels, werkt hydraterend.
oogserum, oogvliesmasker, creme € 14,00

Onderbenen
Onder- en bovenbenen (incl. bikinilijn)
Bikinilijn
Armen
Oksels
Rug

€
€
€
€
€
€

19,00
33,00
11,50
10,00
10,00
19,00

LOSSE ONDERDELEN
Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers en wenkbrauwen verven
Bovenlip harsen
Bovenlip en kin harsen
Wangen harsen
Epileren/harsen van wenkbrauwen
Masker
Gezichtsmassage

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
10,00
16,00
9,00
14,00
7,00
10,00
16,00
17.00

Gellac nagels aan voeten
French manicure of 1 kleur

€ 28,50

LICHAAMSMASSAGE
Gehele lichaamsmassage
Deelmassage
Benen
Armen
Rug, nek en schouders

€ 47,50
€ 18,00
€ 14,00
€ 18,50

CADEAUTIP
Cadeaubon van de schoonheidsspecialiste
verkrijgbaar in elke prijs

MANICURE
Nagelsverzorging, handmassage
Inclusief nagels lakken

€ 21,00
€ 23,00
Prijzen vanaf 01-05-2019

De produkten, zoals reinigingsmilk,
lotions, dag en nachtcreme, maskers,
zonnebankcreme, zelfbruinende creme,
body milk, peelings, enz.,
van WEBECOS
zijn aantrekkelijk geprijst!

Bel gerust voor een afspraak.

schoonheidssalon en pedicure

Graag geef ik advies voor
de thuisverzorging van uw huid.

Achterom 4, 5809 BD Leunen
Tel. 0478 51 48 07

schoonheidssalon
en pedicure

