Schoonheids- Massage- en
Pedicuresalon

BEAU us BELLE

Standaard Gezichtsbehandelingen

Speciale Gezichtsbehandelingen

Mini gezichtsbehandeling:

SkinIdent gezichtsbehandeling:

Duur: +/- 45 min. Prijs: € 28,25
-Reiniging
-Peeling
-Huid verweken
-Onzuiverheden verwijderen
-Liposomenserum
-Masker
-Dagverzorging

Duur: +/- 45, 60 of 75 min.
Prijs: € 8,50 extra bij standaardbehandeling
Dezelfde behandeling als mini, medium of
totaal gezichtsbehandeling, maar uitsluitend
met hoogwaardige SkinIdent producten.

Medium gezichtsbehandeling:

Gezichtsbehandelingen

Duur: +/- 60 min. Prijs: € 38,25
-Reiniging met borstel
-Peeling
-Huid verweken
-Onzuiverheden verwijderen
-Liposomenserum
-Masker
-Uitgebreide gelaatsmassage incl. decolleté
-Dagverzorging

Totaal gezichtsbehandeling:

Hannah Buijtels
06 - 17 86 09 85
www.beau-belle.com
info@beau-belle.com

Duur: +/- 75 min. Prijs: € 46,75
-Epileren en/of harsen gelaat
-Reiniging met borstel
-Peeling
-Huid verweken
-Onzuiverheden verwijderen
-Liposomenserum
-Ampul
-Masker
-Uitgebreide gelaatsmassage incl. decolleté
-Dag- en oog- en lippenverzorging

Fruitzuur gezichtsbehandeling:
Duur: +/- 45 min. Prijs: € 41,25
-Reiniging
-Fruitzuurpeeling
-Onzuiverheden verwijderen
-Liposomenserum
-Ampul

Bindweefsel gezichtsbehandeling:
Duur: +/- 75 min. Prijs: € 46,75
-Reiniging met borstel
-Peeling
-Huid verweken
-Bindweefselmassage
-Liposomenserum
-Ampul
-Masker
-Dag- en oog- en lippenverzorging

Hotstone gezichtsbehandeling
Duur: +/- 45 min. Prijs: € 36,00
-Reiniging met borstel
-Peeling
-Liposomenserum
-Masker dat wordt ingemasseerd mbv
-Hotstonemassage in combinatie met klassieke
massage
-Hoofdhuidmassage
-Dagverzorging

Manuele lymfedrainage
gezichtsbehandeling:
Duur: +/- 75 min. Prijs: € 46,75
-Reiniging
-Peeling
-Manuele lymfedrainage
-Liposomenserum
-Ampul
-Masker
-Dag- en oog- en lippenverzorging

Uitbreidingsmogelijkheden

Prijzen in de 1e kolom indien de module een
uitbreiding op een behandeling is.
Prijzen in de 2e kolom indien het een losse
module is.
Harsen lip of kin
€ 5,50
Harsen gezicht
€ 8,25
Epileren
€ 8,25
Verven wenkbrauwen
€ 8,25
Nagels lakken
€ 8,25
Handpakking
€ 8,25
Likdoorn behandelen
€ 8,25
Ingroeiende nagel behandelen € 8,25
Hoofdhuidmassage
€ 12,50
Voetmassage
€ 12,50
Verven wimpers
€ 12,50
Verven wimpers en wenkbrauw € 14,75
Dag make-up
€ 19,50

€ 6,50
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 14,75
€ 14,75
€ 14,75
€ 17,25
€ 23,00

Gezichtsbehandelingen worden uitgevoerd
met de producten van de Dr. Baumann
Classic lijn. De SkinIdent behandeling
wordt uitgevoerd met de producten van de
Dr. Baumann SkinIdent lijn.
Producten voor thuisgebruik van de drie
lijnen van Dr. Baumann: BeauCaire, Classic
en SkinIdent zijn verkrijgbaar in de salon.

Shiatsu gezichtsbehandeling:
Duur: +/- 75 min. Prijs: € 46,75
-Reiniging met borstel
-Peeling
-Shiatsu massage
-Liposomenserum
-Ampul
-Masker
-Dag- en oog- en lippenverzorging
Prijzen per januari 2020. Kijk regelmatig op
www.beau-belle.com voor aanbiedingen, nieuwe
ontwikkelingen en actuele informatie. Prijswijzigingen
voorbehouden.

