Gezichtsbehandelingen
Tiener behandeling

Aanvullende gezichtsbehandelingen
€27,50

Reinigen, peeling, oneffenheden verwijderen, masker,
dagverzorging (30min). Alleen overdag te boeken.

Acne behandeling

€54,00

Reiniging, peeling/diepte reiniging aha fruitzuren,
oneffenheden verwijderen, serum/masker,
dag/nachtverzorging(55 min.)

Standaard behandeling

€54,00

Harsen of epileren wenkbrauwen

€15,00

Wimpers verven*

€15,00

Wenkbrauwen verven*

€14,00

Wimpers & wenkbrauwen verven

€22,00

*Tijdens uw gezichtsbehandeling

€11,50

Reiniging, peeling, oneffenheden verwijderen,
epileren, masker, dag/nachtverzorging (55 min.)

Luxe complete behandeling

€75,00

Reiniging, peeling, oneffenheden verwijderen,
epileren, massage, ampul, collageen vliesmasker,
dag/nachtverzorging (75 min.)

v.a.

€87,50

AHA Fruitzuur peeling

€ 7,50

tijdens uw behandeling

Collageen vliesmasker/rubber masker

Harsen bovenlip of kin*

€14,50

Harsen bovenlip & kin

€20,00

Harsen wangen, bovenlip & kin

€28,00

Harsen oksels

€17,50

Harsen bikinilijn

Behandeling aangepast aan het seizoen (90 min.)

€15,00

inclusief ampul

Oogmasker Collageen v.a.

€ 9,50

Ampul

€ 6,50

Microdermabrasie
€65,00

Huidverbeterende Bindweefselmassage
Bindweefselmassage

Hars behandelingen

€63,00

Reiniging, peeling, oneffenheden verwijderen,
epileren, massage, masker, dag/nachtverzorging, (75 min.)

Losse Behandeling

v.a. €19,50

Harsen onderbenen

€26,50

Harsen gehele benen

€45,00

Harsen rug

€34,50

Pedicure Luxe

€40,00

max. 55min.

Pedicure 65+

€29,00

max. 40 min.

Pedicure deelbehandeling

€17,50

€45,€65,-

Reiniging, peeling/scub, massage, masker, dagverzorging (60 min.)

French pedicure met gel

€35,00

Teennagels lakken,

€19,50

slippers meenemen, nagellak krijgt u mee naar huis

Manicure behandelingen
Manicure basis

€24,50

Vijlen, nagelbadje, polijsten,
nagelriemverzorging (30min.)

Handpakking

€10,00

Tijdens een behandeling

Nagels lakken

€22,00

French manicure lakken

€24,50

Make-up
Dag of avond make-up (30 min.)

€24,50

Proef make-up (30 min.)

€35,95

Bruids make-up (60 min.)

€59,50

Make-up advies (30 min)

€30,00

25,00

Reinigen, massage, dagverzorging (30 min)

Bindweefselmassage

€30,50

max. 40 min.

kleurlak krijgt u mee naar huis

Soak of Gellak
Lac Sensation, soak off gellak

€32,50

1 kleur handen

Lac Sensation, soak off gellak

€25,00

1 kleur voeten

Lac Sensation, soak off gellak

In Behandeling (30 min.)

Bindweefselmassage

Pedicure Basis

max. 15min.

Complete behandeling

Seizoensbehandeling

Pedicure behandelingen

€36,50

french manicure

Massages
Rug nek & Schouder massage

Lac Sensation verwijderen handen
€35,00

inclusief polijsten en blanke lak

€17,50

Wij werken in de salon met :

Behandelingen uitsluitend op afspraak:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Prijzen zijn geldig van
1 februari t/m 31 december 2017*
*prijswijzigingen voorbehouden

Beauty Boutique Josien
Lupinesingel 434
2403 CZ Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-533268
www.beautyboutique.nu
info@beautyboutique.nu

Liever pinnen dan contant.

Wij zijn aangesloten bij branche organisatie;

Bij verhindering kun u tot 48 uur van tevoren
uw afspraak kosteloos (telefonisch) annuleren.
Daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de
afgesproken behandeling in rekening te
brengen.

