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Gezichtsbehandeling
Gezichtsbehandeling mini:

€ 7,50

Bij deze behandeling word de huid gereinigd met een zachte
reinigingsmilk. Hierna zal er een peeling aangebracht worden op de huid
waardoor de dode huidcellen van de huid verwijderd zullen worden.
Als dit gebeurd is word uw huid gecontroleerd op eventuele
onzuiverheden en worden verwijderd.
Als laatste zal ik met een lotion de zuurgraad van de huid weer herstellen
zodat er daarna een heerlijke dag/nachtcrème aangebracht kan worden.

Gezichtsbehandeling basis:

€ 30,-

Bij deze behandeling word uw huid eerst gereinigd met een zachte
reinigingsmilk. Hierna zal er een peeling aangebracht worden op de huid
waardoor de dode huidcellen van de huid verwijderd zullen worden.
Als dit gebeurd is word uw huid gecontroleerd op eventuele
onzuiverheden worden verwijderd.
Als u het wilt worden uw wenkbrauwen hierna geëpileerd waarna u
daarna een heerlijke ontspannende manuele decolleté en gelaatsmassage
krijgt. Na deze heerlijke ontspanning is het tijd voor een masker
aangepast op uw huidtype. Zodra deze zijn werk heeft gedaan krijgt u nog
een dag/nachtcrème aangebracht op de huid.

Epileren of bovenlip harsen tijdens gezichtsbehandeling: € 3,50 extra.

Ontharen
Epileren wenkbrauwen

€ 5,-

Haartjes verwijderen en de wenkbrauwen weer een strakke lijn geven.

Eerste keer epileren wenkbrauwen

€ 7,50

Een nieuwe vorm in de wenkbrauwen aanbrengen en deze een strakke lijn
geven.

Harsen
Bij het harsen gebruik ik professionele Clean and Easy hars, aangepast aan de
verschillende huidtypes.
Na het harsen zal de huid schoongemaakt worden met een olie en daarna zal er
een aloë-vera gel aangebracht worden zodat de huid weer zal kalmeren.

Harsen bovenlip

€ 5,-

Harsen kin

€ 5,-

Combinatie van harsen kin + bovenlip

€ 8,-

Harsen onderbenen

€ 15,-

Harsen bovenbenen

€ 10,-

Combinatie van harsen onder + bovenbenen

€ 22,50

Harsen bikinilijn

€ 7,50

Harsen oksels

€ 7,50

Harsen rug

€ 20,-

Harsen buik en borst

€ 20,-

Lichaamsmassage
Manuele massage:
Middels zachte strijkingen en vele herhalingen is dit een perfecte massage
om jezelf te laten verwennen. Door het stimuleren van de doorbloeding
worden de blokkades in de spieren vermindert en kunt u genieten van
een heerlijk ontspannen gevoel tijdens en na de massage.
Manuele massage – rug & nek

€ 20,-

Manuele massage – rug, nek, achterkant benen

€ 30,-

Hotstone massage:
De massage wordt uitgevoerd met zogenaamde “Hot Stones”. Dit zijn
zwarte basaltstenen die gevormd zijn vanuit de hete lava van vulkanen
welke eeuwenlang in de rivierbedding hebben gelegen waardoor ze
mooie ronde vormen hebben gekregen.
Een hot stone massage is een unieke ervaring door de combinatie van
warmte, de druk van de stenen, massage en de essentiële oliën.
Deze massage is voor lichaam en geest, en heerlijk ontspannend. De
warmte van de basalt stenen dringt diep door in je spieren en botten.
Hierdoor lossen vermoeidheid en spanning op.
Een behandeling met hete stenen:





werkt ontspannend, ontgiftend en stress verlichtend
stimuleert de bloedtoevoer naar het spierweefsel
erg fijn voor mensen met reumatische klachten (zoals artrose en
fibromyalgie) omdat de warmte diep doordringt in de spier
geeft nieuwe energie

Hotstone massage – rug & nek

€ 25,-

Hotstone massage – rug, nek, achterkant benen

€ 35,-

Diversen

Verven wimpers en wenkbrauwen
Voor het verven van de wimpers en wenkbrauwen gebruik ik uitsluitend
producten van het merk Refectocil.
De verf word gemengd met oxidant 3% waardoor de verf gemiddeld 6
weken blijft zitten op de wimpers en wenkbrauwen.
De wimpers lijken langer en voller omdat ieder haartje wordt
geaccentueerd. Ik heb verschillende kleuren die ik ook met elkaar kan
mengen waardoor ik een kleurteint kan maken die bij u past.
Verven wenkbrauwen

€ 10,-

Verven wimpers

€ 12,50

Combinatie verven wenkbrauwen + wimpers

€ 20,-

Paraffine behandeling voor de handen.

Vooral in de wintermaanden kunt u last hebben van droge handen.
Hier is een paraffine behandeling een heerlijke oplossing voor.
Op de handen zal een vette handcrème aangebracht worden waarna
u de handen mag dompelen in de paraffine. Doordat de huid
afgesloten wordt door de paraffine zal de handcrème extra diep de
huid inwerken hierdoor zullen uw handen heerlijk zacht aanvoelen.
Deze behandeling kunt u nemen tijdens een gezichtsbehandeling
maar is natuurlijk ook los te boeken.
Paraffine tijdens een behandeling

€ 5,-

Paraffine los geboekt

€ 10,-

Ik hoop u snel (terug) te zien bij Schoonheidssalon Essence.

Mocht u nog vragen hebben nadat u de brochure heeft gelezen dan
kunt u mij altijd bellen e/o mailen.

Schoonheidssalon

Esther Laurijssen
Spechtstraat 36
4881 WX Zundert

06-36036519
info@salon-essence.nl
KVK: 58478515

