MooierDan prijslijst per 1-1-2019
Gezichtsbehandeling

Cenzaa

Lumineus

MOOI
Een ontspannende basis behandeling bestaande uit:
huidanalyse, reinigen, peeling, onzuiverheden
verwijderen, masker en een verzorgende creme.
Geef cadeau aan uzelf, of aan iemand anders
* Kennismakingsbehandeling inclusief VIP box met 7
producten.

€ 46,50

€ 49,50

MOOIER
Net iets mooier. Bovenop alle ingredienten van de 'Mooi'
behandeling krijgt u in de 'Mooier' behandeling een
uitgebreide gezichtsmassage en worden uw
wenkbrauwen vakkundig geepileerd.

€ 64,95

€ 59,50

MOOIST

€ 72,00

€ 69,50

€ 69,00

Het mooiste pakket. Om uzelf of iemand anders maximaal
te laten verwennen. Een behandeling die alles bevat van
de 'Mooi' en 'Mooier' behandeling, maar start met een
heerlijk voetenbad met zeezout en etherische olie. De
'Mooist' behandeling wordt afgerond met een
verzorgende ampul met pure werkstoffen.
Cenzaa: Bij de Cenzaa behandeling krijgt u geen
voetenbad maar ontvangt u diverse massagesrituele en
zorgen wij ervoor dat u wordt ondergedompeld in een
wereld van welness en huidverbetering.
JEUGD T/M 18 JAAR
Een basisbehandeling bestaande uit: huidanalyse,
reiniging, peeling, enkele onzuiverheden verwijderen,
masker en verzorgende creme.
HEREN
Een basisbehandeling bestaande uit: huidanalyse,
reiniging, peeling, onzuiverheden verwijderen, masker en
verzorgende creme.
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€ 38,50
€ 47,95

BRUIDSARRANGEMENT
3 weken voor de trouwdag proef make up, 1 week voor
de
trouwdag een gezichtsbehandeling Mooier.
Op de trouwdag aanbrengen van primer, make up en
lipstick om uw
lippen bij te werken.

€ 145,00

ACNE BEHANDELING
Intake gesprek, behandelplan opstellen inclusief
reinigingsproduct

€ 32,50

Reiniging, lysing, verwijderen onzuiverheden,
verzorgende creme, inclusief thuis masker.

€ 60,95

DEELBEHANDELINGEN
Wimpers of wenkbrauwen verven
Wimpers en wenkbrauwen verven
Epileren jeugd t/m 16 jaar
Epileren > 16 jaar
Epileren en verven wenkbrauwen inclusief vip
behandeling
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen gelaat, bovenlip en kin
Ampul, pure werkstoffen
Harsen onderbenen
Harsen onderbenen en bovenbenen
Harsen oksels

IN BEHANDELING
€ 8,50
€ 16,00
€ 8,50
€ 8,50

€ 8,50
€ 16,50
€ 19,50
€ 9,50
€ 26,50
€ 46,50
€ 18,50

WELLNESS
Rug/nekmassage 30 minuten
Rugpeeling inclusief rugmassage
Rugpeeling inclusief rugpakking
Hotstone benen, armen en rug
Hotstone rugmassage

€ 29,95
€ 29,95
€ 38,00
€ 57,95
€ 34,95

BINDWEEFSEL MASSAGE GEZICHT
Intensieve massage, verbetert huidconditie, strakkere
contouren en minder lijntjes.

€ 36,00

KRUIDENPEELING
Peeling op basis van kruiden en een licht fruitzuur. De
peeling verbetert de huidconditie en vermindert fijne
lijntjes en pigmentvlekjes.

€ 46,50

*maximaal 1x per persoon

MooierDan prijslijst per 1-1-2019

LOS
€ 14,50
€ 20,00
€ 13,50
€ 15,50
€ 29,50
€ 13,50
€ 20,50
€ 23,50

