huidverzorgingsproducten van

Manicure (handen)
Manicure kort				

€ 13,50

Nagels lakken				

€ 7,50

Paraffine handpakking		

€ 13,50

De Zuid-Afrikaanse ontdekking
tegen huidveroudering!

Voetbehandeling
Basis pedicure behandeling		

€ 22,-

Volledige pedicure behandeling

€ 29,50

Reumatische voet pedicure		

€ 32,-

Kort consult in de praktijk,
zoals likdoorn/ingroeiende nagel

€ 15,-

Voetmassage 			

€ 19,95

20 min

Pedicure behandeling aan huis

€ 33,-

Diabetische voet eigen bijdrage

€ 6,-

forever young

essense

lucid

hydrafine

synergy

facefacts

gespecialiseerd in
diabetische en reumatische voet

make-up van
john van g
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Schoonheidsbehandelingen
Massage
(Bruids-) make-up
Manicure
Pedicure (ook aan huis)
Cadeaubonnen

Karin

uw schoonheidsspecialiste en pedicure
Voordat u een behandeling krijgt, zorg ik ervoor dat
die afgestemd is op uw wensen. Wanneer u voor een
behandeling komt, wordt de huid geanalyseerd en
worden producten gebruikt die uw huid op dat moment nodig heeft.
Ik werk in mijn salon met de huidverzorging van Annique, dit heeft een hoogwaardig Rooibos-extract.
De hoge concentratie anti-oxidanten in Annique
huidverzorging vangt en neutraliseert de vrije radicalen om zo vroegtijdige huidveroudering tegen te
gaan en zichtbaar te verbeteren. Dit product heeft
zijn oorsprong in Zuid-Afrika.
De producten zijn Hypo-allergeen, dermatologisch
getest en geschikt voor alle huidtypen, zelfs de
meest gevoelige of probleemhuid. Een complete lijn
voor uw huid.
Ik gebruik deze producten tijdens de schoonheidsbehandeling en zijn tevens bij mij aan te schaffen in
de praktijk, voor thuisgebruik. Dit zorgt voor een optimaal resultaat. Ik adviseer en voorzie u graag van
proefjes en informatie.

Behandelingen vinden plaats op afspraak van
maandag tot vrijdag en evt. op zaterdag, in overleg. Bekijk huidige openingstijden op mijn website:
www.salonkarin.nl
Voor verkoop van producten graag even een telefoontje van tevoren.
Door de rust die ik voor mijn klanten wil creëren en de
persoonlijke aandacht die ik tijdens een behandeling
wil geven kan het zijn dat u de voice-mail krijgt. Als u
inspreekt bel ik u zo snel mogelijk terug.
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Gezichtsbehandelingen
Ontspannende of reinigende
gezichtsbehandeling 		
45 min
Basis gezichtsbehandeling
incl. epileren 			
Luxe gezichtsbehandeling
incl. epileren, massage
en serum 			

Harsen
€ 33,50

€ 7,50

Kin					€ 7,50
60 min

90 min

€ 39,95

€ 49,50

Schoonheidsbehandeling,
reiniging & massage excl. epileren

€ 42,50

Luxe gezichtsbehandeling
incl. epileren en uitgebreide
massage van 20 min.
90 min

€ 55,-

Acné gezichtsbehandeling

€ 33,50

45 min

Bovenlip en kin			

€ 14,50

Harsen gezicht			

€ 17,50

Gehele benen				

€ 32,50

Onderbenen				

€ 24,50

Oksels					

€ 12,-

Bikinilijn				

€ 15,-

Rug					

€ 24,-

Make-up

Massage
Anti-stress been-/voet
massage 			

Bovenlip				

30 min

€ 24,50

Epileren
Wenkbrauwen				

€ 10,-

Verven
Wimpers				

€ 14,50

Wenkbrauwen				

€ 7,50

Wimpers & wenkbrauwen		

€ 21,-

Gelegenheidsmake-up		

€ 20,-

Bruidsmake-up,
incl. proefmake-up			

€ 55,-

Bruidsmake-up,
incl. proefmake-up aan huis
omg. Hardenberg 			

€ 65,-

