Prijslijst

SCHOONHEIDSSALON & PEDICUREPRAKTIJK

Gezichtverzorging

Pedicure

Basisbehandeling
30 min
35,Verzorgende oppervlakte- en dieptereiniging.
Epileren van de wenkbrauwen en verwijderen van
onzuiverheden.

Basisbehandeling		
36,-

Basis+ behandeling

Eeltplekken verwijderen
Nagelbeugel		
12,50

60 min
55,Basisbehandeling + ampul afgestemd op behoefte
van de huid.

Luxe behandeling

90 min
70,Verzorgende dieptereiniging met cleansing powder.
Epileren van de wenkbrauwen en verwijderen van
onzuiverheden. Oogmasker met lymfedrainage.
Ontspanningsmassage in combinatie met serum,
masker en verzorgende dagcrème. Handpakking
met massage.

Multilift behandeling

90 min
72,50
Oppervlakte- en dieptereiniging met cleansing
powder. Epileren van de wenkbrauwen en verwijderen
van onzuiverheden. Oogmasker met lymfedrainage.
Ontspanningsmassage in combinatie met bindweefselmassage met multilift concentraat. Collageen masker.
Handpakking met massage.
Epileren van de wenkbrauwen		
Verven wimpers of wenkbrauwen		
Verven wimpers en wenkbrauwen		
Sugaring bovenlip of kin		
Sugaring bovenlip en kin		
Sugaring onderbenen		
Sugaring oksels		
Sugaring bikinilijn		
Sugaring brazil bikini
Sugaring kaak/wangen
Sugaring rug

15,15,25,17,50
25,45,30,35,45,35,55,-

Likdoorn behandeling
Ingegroeide nagel

15 min
17,50
e
2 15 min 9,50

Orthese 		

v.a. 12,50

Verwenbehandelingen
Gellak		 35,Gellak french manicure		
37,50
Gellak verwijderen		

10,-

Body wrap
Per volledige behandeling 		

100,-

Kuur van 3 behandelingen 		

280,-

Buik, billen, benen 		

90,-

Kuur van 3 behandelingen 		

240,-

Neem contact op
voor een afspraak
of meer informatie

Pinnen is mogelijk
Prijswijzigingen voorbehouden

Salon voor
huidverzorging,
huidverbetering,
wellness & pedicure

Verzorgingsproducten

Gezichtsbehandeling

Ontspanningsmassage

Huidanalyse

Ontspanning van de spieren

Aan de hand van een huidanalyse wordt een
behandeling voor u samengesteld die geschikt is voor
uw huidtype.

Massage is een oude en geliefde methode ter
ontspanning van de spieren. Het kan zowel
lichamelijk als geestelijk goede invloed hebben.

Behandeling
De behandeling bestaat uit een oppervlakte- en
dieptereiniging en het verwijderen van onzuiverheden
en eventuele gerstekorrels. Indien gewenst worden
de wenkbrauwen geëpileerd.

Speciaal voor de
gevoelige huid
Declaré is gespecialiseerd in de gevoelige huid.
Het zorgt ervoor dat de balans van uw huid
herstelt, waardoor uw natuurlijke schoonheid
weer tot zijn recht komt. Er is een volledig scala
aan producten ontwikkeld. Want ook de gevoelige
huid kent verschillende huidtypen die hun eigen
verzorgingsbehoeften hebben.

Kwalitatief hoogwaardig
Het resultaat is een bijzondere lijn van kwalitatief
hoogwaardige verzorgingsproducten, met nadruk op
een optimale werkzaamheid en verdraagzaamheid.
Declaré zet zich in voor puurheid, eerlijkheid en
transparantie in de hele lijn van producten.
Dermatologisch getest voor de gevoelige huid.

Ontspanning
Daarna wordt de huid verwend met een ontspannende
gezichtsmassage en wordt een masker aangebracht.
Beauty in Balance maakt gebruik van de producten van
Declaré, die in de salon ook los verkrijgbaar zijn.

Luxe behandeling
Ook is het mogelijk om wensen en/of extra’s in een
behandeling toe te passen. Als extra bescherming voor
elk seizoen zijn er diverse producten die net dat beetje
meer geven. Het voelt heerlijk zacht aan, echt een
weldaad voor u.

Neem contact op
voor een afspraak
of meer informatie

Ontharen
Body sugaring
Body sugaring is een zachte, veilige en moderne
manier om alle delen van het lichaam te ontharen.
Deze techniek kent veel voordelen; het is minder
pijnlijk, er zijn geen huidbeschadigingen en
ingegroeide haren, de haargroei wordt verminderd en
er treden geen allergische reacties op. Zeer geschikt
voor zowel mannen als vrouwen.

Pedicure
Het is zaak om uw voeten twaalf maanden per jaar
goed te verzorgen. De juiste verzorging van de
voeten is belangrijk om voetklachten te voorkomen.
Maar ook wanneer u geen problemen heeft, is goede
voetverzorging een weldaad voor uw voeten.
Ook nagelbeugels of ortheses kunnen gemaakt
worden. De salon bevindt zich op de begane grond.

Irma de Wit - Kooij
Naalrand 57
1797 AP Den Hoorn
06 - 250 33 967
irma@beautyinbalancetexel.nl
www.beautyinbalancetexel.nl

