
SchoonheidSSalon

ANTI-AGING/HUIDVERBETERING TREATMENTS .............. € 89,95 tot € 139,50
Duur 90 minuten
Naarmate je ouder wordt, veroudert ook de huid. Het verouderen van de huid kan verschil-
lende gevolgen voor jouw huid met zich meebrengen. Denk aan rimpels, acne, lijntjes of 
verslapping. Bij Beauty Centre Hair Affair geven we jouw huid graag een voedende en her-
stellende gezichtsbehandeling. We bespreken graag samen de mogelijkheden.
   • Manuele anti-aging treatment
   • Micro needling
   • Mesoscience
   • Microdermabrasie

POWER TREATMENTS  ............................................................................ €   74,95
Duur 75 minuten
Iedere huid heeft een goede verzorging nodig. Met onze power boost gezichtsbehandelin-
gen geven we jouw huid de ondersteuning en verzorging die het op dat moment nodig heeft. 
Onze power boost behandelingen zijn specifiek verbonden aan de diverse huidtypes. Onze 
specialisten maken met liefde en plezier een analyse voor jouw huid, om te bepalen welke 
behandeling het beste bij jou past!

FOR MEN ONLY  ....................................................................................... €  59,95
Duur 60 minuten   
Huidbehandelingen alleen voor vrouwen? Echt niet! Beauty Centre Hair Affair biedt ook 
voor mannen een fijne, ontspannende behandeling. We kijken samen naar de conditie van 
jouw huid en matchen op basis van die kennis de juiste behandeling aan jou. Van mini-
behandelingen tot aan hydraterende en energizing behandelingen – bij Beauty Centre Hair 
Affair weten we ook met jouw huid raad!

CARE TREATMENTS  ............................................................................... €  59,95
Duur 60 Minuten
Onze Care behandeling is gericht op het reinigen van de huid en brengt direct een stralend 
effect met zich mee. Daarnaast bieden we onder de categorie van Care behandelingen ook 
seizoensgebonden behandelingen aan, die zorgen er namelijk voor dat jouw huid helemaal 
klaar is voor het seizoen dat gaande is. Met de Care behandeling werken we direct aan het 
verbeteren van de conditie van jouw huid

   *  Bovengenoemde behandelingen zijn inclusief epileren, massage gezicht/decolleté en 
indien gewenst een lichte dagmake-up.

Deelbehandelingen* 
Epileren/harsen wenkbrauwen ...................................................................  €   19,25
Verven wenkbrauwen .................................................................................  €   14,25
Verven wenkbrauwen en wimpers ..............................................................  €   22,95
Verven wimpers ..........................................................................................  €   14,25
Verven/epileren wenkbrauwen ...................................................................  €   24,95
Verven wimpers/wenkbrauwen epileren .....................................................  €   34,95
Harsen bovenlip of kin ................................................................................  €   15,25
Harsen bovenlip en kin ...............................................................................  €   18,50
Harsen bovenlip/kin/wangen ......................................................................  €   25,75
   *  Deelbehandelingen in combinatie met een gezichtsbehandeling € 7,95  

per onderdeel.

WAXING
Harsen onder of bovenbenen .....................................................................  €   29,95
Harsen onder en bovenbenen ....................................................................  €   46,95
Harsen bikinilijn of oksels (vanaf) ...............................................................  €   24,95
Harsen rug ..................................................................................................  €   36,50
Harsen armen .............................................................................................  €   26,75

ViSagie
Dag make-up ..............................................................................................  €   29,95
Bruidsmake-up of avondmake-up 45min. vanaf ........................................  €   39,95
Bruidsmake-up inclusief proefmake-up van 30 min ..................................  €   73,50

BruidSarrangement ......................................................................  € 139,95
Care-gezichtsbehandeling, proefmake-up en bruidsmake-up
   (inclusief lipstick)

ZonnecaBine
Per keer ......................................................................................................  €     9,25
Kuurkaart 10 keer .......................................................................................  €   83,50

nagelS
Manicure kort (vijlen van nagels en verzorgen nagelriemen) ......................  €   32,50
Gellak aangebracht op al in model gebrachte nagels ................................  €   36,50
Verwijderen oude Gellak en nieuwe kleur aanbrengen ...............................  €   44,50

Pedicure Praktijk
BASISBEHANDELING ............................................................................... € 33,80
Desinfecteren van de voeten, nagels knippen, frezen, eelt en eventuele likdoorn 
verwijderen en het aanbrengen van een voetencrème.

WELNESS VOET BEHANDELING ............................................................ € 38,50
Desinfecteren van de voeten, nagels knippen, frezen, eelt, eventuele likdoorn verwijde-
ren, voetscrub, verkoelend of verwarmend voetmasker en als afsluiting een korte voet-
massage.

VERRICHTINGEN ...................................................................................... € 16,00
Likdoorn verwijderen / teennagels knippen / ingegroeide teennagel / voetpakking 
(verkoelend of verwarmend).


