Deel behandelingen

Lichaams behandelingen

Wimpers verven*

Lichaamsmassage

€12,-

€59,- | 60 min.

Wenkbrauwen verven*

Rug massage

€12,-

€25,- | 20 min.

Wimpers + wenkbrauwen verven*

€20,-

Epileren wenkbrauwen*

€15,-

Wenkbrauw shaping*

€25,-

Wenkbrauw shaping man*

€17,50

Lash lifting lash extend incl. verven

€47,50

Deelmassage

€30,- | 30 min.
(rug en armen of benen)
Body treatment

€69,- | 60 min.

Gezichts behandelingen
Flash

€45,-

Harsen bovenlip*

€10,-

| 45 min.

Excellent

€60,-

| 70 min.

Harsen kin*

Pure luxe

€10,-

€80,-

Harsen bovenlip + kin*

Lifting kaviaar & gold

€15,-

| 90 min.

€120,- | 75 min.

Harsen onderbenen

€25,-

Harsen bovenbenen

€25,-

Harsen gehele benen

€45,-

Anti age

€98,-

| 60 min. (+ 24 uurs crème)

Pure teen

€40,-

| 45 min. (t/m 18 jaar)

Pure & Beauty teen

€55,-

Harsen rug

€20,-

Harsen rug + schouders

€30,-

| 60 min. (t/m 18 jaar)

Expert man

€65,-

| 70 min.

Shiatsu massage

€50,Cosmetische Easy manicure

€20,- | 20 min.

Cosmetische Luxury manicure

€27,50 | 30 min. incl. lakken

| 45 min.

Duo Excellent p.p.

€60,- | 80 min. (incl.Hand massage)
Duo Pure luxe p.p.

Shellak CND manicure nieuwe set

€80,- | 100 min.
(incl.Hand massage)

Classic Pedicure

Venezia modelling mask optioneel
bij behandeling toe te voegen

€35,- | incl. verwijderen
€37,50 | 40 min.

€17,50

Spa Wellness Pedicure

€55,- | 55 min.
lakken van de teennagels
tijdens een pedicure
€10,-

*Kortingsacties zijn alleen van toepassing op onze
Gezichts behandeling.
* Op de aangegeven
Deel behandelingen
tijdens een Gezichts
behandeling.

FIBROBLAST
Vindt u op
de achterzijde.
Uitgebreide informatie over de
behandelingen vindt u op onze
website: www.beautybarones.nl

Huid verbeterende
behandelingen

Fibroblast

Anti age

Ooglift boven

Bindweefsel gezichtsbehandeling

Ooglift onder

€98,€80,-

| 60 min. (+ anti-aging foam)
| 70 min.

Bindweefsel gezichtsbehandeling
Kuur van 6 behandelingen
incl. Vital renew & bindweefselroller
t.w.v. €50,-

€450,-

| 60 min.

Acne behandeling

€60,-

| 60 min.

Cupping bovenbenen
incl. huidverbeterende massage

€65,-

| 45 min.

Cupping bovenbenen
Kuur van 6 behandelingen
incl. Slimming body gel t.w.v. €29,-

€330,-

€425,€350,-

Ooglift boven en onder

€695,-

Frons rimpels

€125,-

Kraaienpootjes

€299,-

Lip boven

€399,-

Lip onder

€350,-

Lip boven en onder

€695,-

Neus-lippenplooi

€325,-

Voorhoofd

Masque Lumiëre behandeling
Kuur van 6 behandelingen

€399,-

Hals lift small zone

€300,-

€350,-

Masque Lumiëre optioneel bij
behandeling toe te voegen

Hals lift medium zone

€15,-

| 15 min.

Microdermabrasie
behandelingen
Microdermabrasie quiq

€60,-

| 45 min.

Microdermabrasie royal

€85,-

€450,-

Hals lift large zone

€650,-

Facelift (huid voor de oren en kaak/kin lijn)

€699,-

Pigmentvlekken verwijderen

v.a. €50,-

Vetbult verwijderen

v.a. €75,-

| 70 min.

Microdermabrasie decolete
optioneel bij behandeling toe
te voegen

€20,-

Microdermabrasie royal
Kuur van 6 behandelingen
incl. Sun sensitive factor 30
t.w.v. €33,-

€485,-

*Alle prijzen zijn inclusief after care
crème en wondverzorging lotion.

Zuideinde 89

E-mail: info@beautybarones.nl

1511 GB Oostzaan

Beautysalon: 06 557 57 509

