Prijslijst Schoonheidsbehandelingen 2022

BEHANDELING

PRIJS PER BEHANDELING

TIJD

Gezichtsbehandelingen
Gezichtsbehandeling I
Reiniging, scrub/peeling, onzuiverheden verwijderen,
keuze uit 1 van de losse modules, masker met korte
massage van het decolleté en de schouders en
dagcrème
Gezichtsbehandeling II
Reiniging, scrub/peeling, onzuiverheden verwijderen,
keuze uit 2 van de losse modules, masker met korte
massage van het decolleté en de schouders en
dagcrème
Gezichtsbehandeling III
Reiniging, scrub/peeling, onzuiverheden verwijderen,
keuze uit 3 van de losse modules, masker met korte
massage van het decolleté en de schouders en
dagcrème

€ 55,-

45 minuten

€ 70,-

60 minuten

€ 90,-

90 minuten

€ 40,-

30 minuten

€ 55,-

45 minuten

€ 70,-

60 minuten

€ 80,-

75 minuten

€ 40,-

30 minuten

€ 15,€ 15,€ 15,€ 14,€ 14,€ 15,€ 15,-

15 minuten
15 minuten
15 minuten
15 minuten
15 minuten
15 minuten
15 minuten

Wenkbrauw treatment
€ 25,Harsen, epileren, verven, bijknippen
Wenkbrauw en wimper treatment
€ 28,Wenkbrauwen epileren, wenkbrauwen verven, wimpers
verven

30 minuten

Massages
Massage I
Rug, nek en schouders
Massage II
Rug, nek, schouders en achterkant van de benen
Massage III
Rug, nek, schouders, armen en benen
Massage V
Gehele lichaam; rug, nek, schouders, armen, benen,
decolleté, gezicht en hoofdhuid
Hoofdhuidmassage
Hoofdhuid, gezicht en decolleté

Losse modules
Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wenkbrauwen epileren/harsen
Harsen bovenlip
Harsen kin en eventueel kaakcontour
Harsen bakkebaarden
Harsen wangen

Wenkbrauwen en wimpers

30 minuten
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Harsen bovenlichaam
Armen
Oksels
Borst
Buik
Onderbuik (rondom navel)
Borst en buik

€ 28,€ 20,€ 21,€ 22,€ 15,€ 40,-

45 minuten
30 minuten
30 minuten
30 minuten
30 minuten
60 minuten

€ 20,€ 25,-

30 minuten
45 minuten

€ 28,€ 28,€ 45,-

30 minuten
30 minuten
60 minuten

Harsen onderlichaam
Bikinilijn klein (zijkanten langs ondergoed)
Bikinilijn medium (zijkanten langs ondergoed en
venusheuvel)
Bovenbenen
Onderbenen
Gehele benen

Salonproducten van ClinicCare
We gebruiken tijdens onze schoonheidsbehandelingen de heerlijk ruikende salonproducten van ClinicCare.
Deze producten bevatten effectieve en hoogwaardige ingrediënten zoals hyaluronzuur, dit ingrediënt komt
zelfs in ieder product voor. De focus van ClinicCare ligt op het op peil brengen van het gehalte hyaluronzuur
in de huid. Hyaluronzuur is een vochtinbrengende stof die van nature voorkomt in ons lichaam. Het zorgt er
voor dat de huid heel goed wordt gehydrateerd. Ook worden fijne lijntjes minder zichtbaar en draagt het bij
aan de bescherming van de huidbarrière waardoor eventuele irritatie wordt voorkomen. Na iedere
gezichtsbehandeling is de huid zichtbaar gevoed en verbeterd. Tijdens de massages gebruiken we de 2 in 1
Massage Cream van ClinicCare. Deze zachte crème ondersteunt het vochtgehalte en helpt bij het
minimaliseren van fijne lijntjes. Het activeert regeneratieve processen in de huid door de toegevoegde
antioxidanten. Ook de massages zorgen dus voor huidverbetering en hydratatie.
Goed om te weten: wilt u een ander gebied laten harsen? Indien gewenst is er ook veel mogelijk in overleg.
Cadeaubonnen!
Bij Huid- en oedeemtherapie Wijchen en Huid- en oedeemtherapie Beuningen zijn ook cadeaubonnen
verkrijgbaar. Bij deze cadeaubonnen bepaalt u zelf het bedrag en de bon kan worden ingewisseld voor
zowel een behandeling, als een product.
De cadeaubonnen zijn één jaar na aankoopdatum geldig en te besteden in onze beide vestigingen.

