VERZORGING VAN WENKBRAUWEN EN WIMPERS
epileren of harsen wenkbrauwen
verven wenkbrauwen
verven wimpers
epileren en verven wenkbrauwen
epileren en verven wimpers en wenkbrauwen

€25
€20
€22
€30
€42

HARSBEHANDELINGEN
vanaf €15

Henna Brows

Henna is een natuurproduct dat al eeuwenlang gebruikt wordt
om te kleuren en te verven, en Henna Brows is dé nieuwste trend
voor het kleuren van je wenkbrauwen. Het is een geweldige
manier van kleuren omdat je niet alleen de haartjes verft, maar
ook de huid!
€50 (inclusief modelleren van de wenkbrauwen)

Cadeaubon
Heerlijk om te geven of te krijgen: een cadeaubon
in de vorm van een behandeling of voor een
bedrag naar wens

BOEK GEMAKKELIJK JE AFSPRAAK
ONLINE!

Mocht je de afspraak willen verplaatsen of annuleren, doe dit dan
minimaal 48 uur van te voren, daarmee voorkom je dat de
behandeling in rekening gebracht wordt
Openingstijden: maandag tot vrijdag (uitsluitend op afspraak)

Marjolein Frisart-06-42112878 Middenweg 20
marjolein@beauty-elements.nl
www.beauty-elements.nl

Gezichtsbehandelingen
Storm
reiniging gezicht, hals en decolleté
peeling gezicht, hals en decolleté
special *
verwijderen van onzuiverheden
aangepast masker voor jouw huidtype
aanbrengen van huidverzorging
45 minuten
€65

Aarde
reiniging gezicht, hals en decolleté
peeling gezicht, hals en decolleté
verwijderen van onzuiverheden
special *
uitgebreide gezicht-, nek-, en schoudermassage
masker, afgestemd op jouw huidtype
aanbrengen van huidverzorging
60 minuten
€85

Vuur
korte rugmassage met warme olie
reiniging gezicht, hals en decolleté
peeling gezicht, hals en decolleté
verwijderen van onzuiverheden
special *
gezicht-, nek-, en schoudermassage
masker, afgestemd op jouw huidtype
aanbrengen van huidverzorging
hoofdmassage
90 minuten
€105
Jeugdbehandeling
(uitsluitend voor jongeren tot 18 jaar)
reiniging gezicht
peeling
verwijderen van onzuiverheden
aanbrengen van verzorging
30 minuten
€37
Herenbehandeling
reiniging gezicht
peeling gezicht
verwijderen van onzuiverheden
drukpuntmassage
masker, afgestemd op jouw huidtype
aanbrengen van huidverzorging
45 minuten
€65
*Bij de behandelingen storm, aarde en vuur bieden we je een GRATIS special
aan met keuze uit:
epileren
verven van wimpers of wenkbrauwen
harsen van bovenlip of kin

huidverbetering
Microneedling BT TITON
Ook wel bekend als Collageen stimulerende therapie, helpt bepaalde
huidcondities verbeteren door in de huid kleine micro kanaaltjes te
veroorzaken met een apparaat op basis van micro naalden. Het helpt
tegen de volgende condities:
Acne littekens
Fijne lijntjes en rimpels
Grove poriën
Zonschade
Oneven huidskleur/structuur
€135 per behandeling
Kuur van 3 €365
kuur van 5 €599

Biopeeling
De combinatie van natuurlijke ingrediënten gebaseerd op
algen, kruiden en fluorkoolstof is zeer effectief bij het
behandelen van veel uiteenlopende huidproblemen.
Acne
Onzuivere en vette huid
Rimpels en verslapte huid
Pigmentatie en ouderdomsvlekken
Rosacea en couperose
Littekens en grove poriën
Deze behandeling is inclusief een intensieve reiniging en het
verwijderen van onzuiverheden
60 minuten
Losse behandeling €99
Kuur van 3 behandelingen €270
Micro Skin Polish
Microdermabrasie: met steriele microkristallen en een
vacuümtechniek worden er dunne laagjes dode huidcellen
verwijderd. Door de vacuümtechniek wordt tegelijkertijd de
aanmaak van collageen en elastine gestimuleerd.
Laser: dankzij de ColdLaser kan je huid het hyaluronzuur
Geschikt voor:
acnehuid
littekens
lijntjes of rimpels
grove poriën
60 minuten Losse behandeling €125
kuur van 5 behandelingen €560

COUPEROSE
Bij een couperosebehandeling worden de ontsierende adertjes in
het gezicht of op het lichaam met coagulatie verwijderd.
Wat is coagulatie:
Coaguleren is een techniek waarbij goedaardige huidoneffenheden
worden verwijderd door middel van hitte. Dit wordt gedaan met
behulp van een naaldje en elektrische geleiding.
Losse behandeling €55
kuur van 5 €235

BINDWEEFSELMASSAGE
bindweefselmassage van het gezicht
Een bindweefselmassage zorgt voor:
Verbetering van de huidconditie
Stimulering van de doorbloeding van de huid
Stressreductie door opheffen van onderhuidse verklevingen
Verbetering van de opname van werkstoffen
Nieuwe aanmaak van collageen
Bevordering van de celdeling
Losse behandeling €50 (tijdens behandeling €25)
Kuur van 10 wekelijks €450

IPL DEFINITIEF ONTHAREN
IPL staat voor Intense Pulsed Light; een behandeling waarbij
lichtpulsen op de huid worden toegepast. Deze lichtenergie wordt
door het melanine (pigment) in het haar en de haarwortel
geabsorbeerd en omgezet in warmte. Bij professionele IPLbehandelingen, zoals in onze salon, wordt het haarzakje hierdoor
vernietigd, waardoor de haar niet meer terugkeert. Geschikt voor
hem en haar.
Prijs voor een jaar onbeperkt ontharen is afhankelijk van het aantal
zones
klein
€399 2 zones
middelgroot €750 6 zones
groot
€999 onbeperkte zones

