Gezichtsbehandelingen

Speciaal voor de man

Op basis van een huidanalyse wordt er gebruik gemaakt van
producten die afgestemd zijn op uw huidtype.

Mannen hebben een andere structuur huid dan vrouwen,
daarom bieden wij deze behandeling aan speciaal
afgestemd op de man.

Reinigingspakket












Oppervlaktereiniging
Dieptereiniging
Ontspannende gezichtsmassage
Gezichtsampul
Dag/nacht verzorging

Schoonheidspakket





















€ 52,50

€ 59,50

Oppervlaktereiniging
Dieptereiniging
Bindweefselmassage
Anti-aging masker
Hydraterende anti-aging crème

Acne behandeling
Dubbele oppervlaktereiniging
Dieptereiniging met vapozone
Uitzuiveren van de huid
Zuiverend masker
Dag/nacht verzorging







Oppervlaktereiniging
Dieptereiniging met vapozone
Verwijderen van oneffenheden
Voedend en verzorgend masker
Als afsluiting een voedend en verzorgende crème

€ 42,50

Ontspanningspakket Man

Oppervlaktereiniging
Dieptereiniging met vapozone
Uitzuiveren van de huid
Keuze van aanvullende behandeling bv epileren
Ontspannende gezichtsmassage
Gezichtsampul
Hydraterend masker
Dag/nacht verzorging

Mini lift behandeling

€ 32,50

Reinigingspakket Man
€ 44,50








Oppervlaktereiniging
Dieptereiniging met vapozone
Eventueel verwijderen van ongewenste beharing
Ontspannende gezichtsmassage
Voedend en verzorgend masker
Als afsluiting een voedend en verzorgende crème

€ 49,50

Schoonheidspakket Man









Oppervlaktereiniging
Dieptereiniging met vapozone
Eventueel verwijderen van ongewenste beharing
Uitzuiveren van de huid
Epileren
Ontspannende gezichtsmassage
Voedend en verzorgend masker
Als afsluiting een voedend en verzorgende crème

Aanvullende behandelingen
€ 42,50

Onderbenen harsen
Gehele benen harsen
Onderarmen harsen
Gehele armen harsen
Rug
Oksels
Bikinilijn
Zonnebank 16 minuten
Collasun 16 minuten

vanaf

losse beh.

*combi beh

€ 25,50
€ 38,50
€ 27,50
€ 42,50
€ 29,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 8,00
€ 8,00

€ 20,50
€ 34,50
€ 22,50
€ 37,50
€ 19,50
€ 12,50
€ 12,50

Massages

€ 34,50

Oppervlaktereiniging
Dieptereiniging met vapozone
Verwijderen van oneffenheden
Hydraterend masker
Dag/nacht verzorging

Ontspanningspakket

Aanvullende lichaamsbehandelingen

Ampul (bij behandeling)
Epileren
Wimpers of wenkbrauwen verven
Wimpers en wenkbrauwen verven
Bovenlip of kin harsen / threading

Nek-, schouder-, rugmassage
Voet-, beenmassage
Lichaamsmassage
Bindweefsel/pincement gezicht
Bindweefselmassage rug
Shiatsu gezichtsmassage
Hotstone massage rug

€ 29,50
€ 29,50
€ 35,50
€ 39,50
€ 29,50
€ 35,00
€ 38,50

Hand - / voetverzorging
Wekenlang prachtige en mooie glanzende nagels op uw
handen en voeten.

Gellac mono
Gellac mono
Gellac
Gellac

handen of voeten

€ 19,50

handen en voeten

€ 31,50

handen of voeten

€ 29,50

handen en voeten

€ 45,00

Verwijderen oude gellak of vervangen / repareren van uiterlijk 3 beschadigde nagels: prijs op aanvraag

Overige behandelingen
Microdermabrasie

€ 59,50

Bij deze behandeling wordt de huid als het ware
gezandstraald, dit gebeurt met hele fijne kristallen.
Deze behandeling is fantastisch voor het verminderen van
(acne)littekens, rimpels en pigment-verstoring. Al direct na
de eerste behandeling ziet u resultaat. Echter voor een zeer
langdurig en optimaal effect adviseren wij u een
kuurbehandeling.

losse beh.

*combi beh

€ 7,50
€ 14,00
€ 12,50
€ 19,50
€ 14,50

Behandeling van het gelaat Incl. reiniging en verzorging

€ 9,50
€ 8,50
€ 14,50
€ 12,50

Ultrasound-Cavitatie

€ 49,50

Definitief vast lichaamsvet verwijderen
De methode om op een effectieve en veilige manier vast
lichaamsvet en cellulitis definitief te verwijderen.
Behandeling per 1 Zone A5

Naaldloze mesotherapie

€ 47,50

Nieuwe Anti-aging behandeling uit de USA
Dit is een goed alternatief voor Botox en fillers

Neicha Wimperextensions

vanaf € 49,00

Een prachtige volle verzorgde oogopslag met Original
Neicha wimperextensions
Bijvullen binnen 2 weken
Bijvullen binnen 3 weken

€ 22,50
€ 32,50

Verwijderen van wimperexentension: prijs op aanvraag

Wij zijn dagelijks geopend:

Voor onze Prachtige Bruidjes
Wij hebben minerale make-up van Puresse en de prachtige
lijn Peggy Sage als toevoeging
Bruidsmake-up & proef make-up
Bruidsmake-up & proef make-up &
Schoonheidspakket
Bruidsmake-up & proef make-up &
Schoonheidspakket & zonnebankkuur

€ 89,50
€129,50
€185,00

Vraag meer info en advies over de bovenstaande behandelingen.
*De prijs onder combi beh. is de prijs van aanvullende behandeling(en) in combinatie met
andere behandelingen / pakket.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13:00-21:00 uur
10:00-17:00 uur
10:00-17:00 uur
10:00-21:00 uur
10:00-21:00 uur

U kunt contact met ons opnemen
voor vragen of om een afspraak te maken.

Cosmetica
Beauty & Zo maakt gebruik van de productlijnen van
Webecos en Absolution. De laatstgenoemde biedt een
nieuwe dimensie van schoonheid aan.
Absolution is ontwikkeld op basis van biologische
plantenextracten en wilde planten, mineralen en vitaminen.
Absolution is de weg voor een betere huid, elke dag.
Er zijn speciale Absolution behandelingen, deze zijn te
vinden in de Absolution folder.
Graag adviseren wij u uitgebreid over alle mogelijkheden.

Edeseweg 40, 6741 CR Lunteren
0318 48 50 29
Internet: www.Beauty-en-Zo.nl
E-mail: info@Beauty-en-Zo.nl
U kunt bij ons ook een cadeaubon aanschaffen
om iemand te verrassen of voor een verjaardag…

Volg ons op facebook
voor leuke aanbiedingen en acties.
www.facebook.com/Beauty.en.Zo.Lunteren














Huidverzorging & verbetering
Microdermabrasie
Acne behandeling
Massages Hotestone en Klassiek
Bindweefsel massage
Ultrasound Cavitatie behandeling
Naaldloze Mesotherapie
Minerale make-up / Visagie
Gellac – Neicha Wimperextensions
Seecret Collasun apparatuur
SVZ erkende Zonnestudio
Healthcab FIR Infraroodsysteem

