Rodin

Huidverbetering & Rugpraktijk

beautycenter

Schoonheidssalon
GEZICHTSBEHANDELINGEN:
ACNE

Intensieve diepte reiniging, stoom of infrarood,
verwijderen onzuiverheden, diep reiniged
masker, dagverzorging
Duur 45 minuten		
v.a. € 45

FLASH

Een gezichtsbehandeling die niet te lang duurt,
maar wel uw complete huid in één behandeling
verzorgt.
Duur 45 minuten		
v.a. € 57

INTENSIVE

Een intensievere en complete gezichtsbehandeling, met een uitgebreide massage ter ontspanning.
Duur 60 minuten		
v.a. € 67

EXCLUSIVE

Deze behandeling is het meest uitgebreid en
heeft als extra meerdere serums en een zeer
intensief masker.
Duur 70 minuten		
v.a. € 87

ASA PEEL TREATMENT

Intensieve huid vernieuwende behandeling voor
elk huid type. Kan eenmalig of in kuurverband
Behandeling 		
€ 98
Behandeling kuur 		
€ 279
(3 behandelingen om de 2 weken)

DERMABRASIE (MEGAPEEL)

Het ´polijsten´ van de bovenste huidlaag
d.m.v. aluminium kristallen
Opfris tijdens de behandeling
€ 30
Uitgebreid incl. vliesmasker
€ 89

DUO-BEHANDELING
informeer naar de mogelijkheden

Visagie

Rugpraktijk
therapeutische dieptemassage
wervelcorrectie therapie
ontspanningsmassage
sportmassage
shiatsu
tarief

25 min

€ 38

55 min

€ 65

BINDWEEFSEL MASSAGE

Intensieve massagetechniek voor
algehele huidverbetering
Duur 45 minuten		
v.a. € 55

WENKBRAUWEN & WIMPERS

dag/avond make-up

€ 22

proefmake-up

€ 45

bruidsmake-up

€ 45

aan huis

€ 20

buiten openingstijden

€ 15

Kruidenpeeling
HUIDVERNIEUWEND
intense kruidenbehandeling

Laserbehandeling

wenkbrauwen epileren

€ 14

pigmentvlekken

wenkbrauwen verven

€ 14

ongewenste haargroei

wimpers verven

€ 14

couperose verwijdering

wimpers en wenkbrouwen verven

€ 20

epil. en verv. wenkbrouwen

€ 21

epil. en verv. wimpers

€ 23

epil. en verv. wenkbr & wimpers

€ 27

verv. tijdens beh. per onderdeel

€9

HARSEN

€ 85

verwijderen steelwratjes
fibroom werwijdering
kalknagels laseren

Permanente make-up
wenkbrauwen

€ 325

bovenlip, kin of wangen

eyeliner boven en onder

€ 325

€ 12

eyeliner boven v.a

€ 225

bovenlip en kin

€ 18

eyeliner onder

€ 195

bovenlip, kin en wangen

€ 24

full lips

€ 475

tijdens beh. per onderdeel

€8

lip line

€ 325

onder benen

€ 22

onder en bovenbenen

€ 32

Pedicure

bikinilijn (liezen)

€ 17

oksels

basis pedicure behandeling

€ 26

€ 17

cosmetische voetverzorging

€ 30

armen

€ 17

behandeling likdoorn

€9

rug en schouders

€ 22

behandeling ingroeiende nagel

€9

behandeling schimmelnagels

€ 15

nagels lakken

€ 12

onderbeen- en voetmassage

€ 15

basis pedicure met massage

€ 12

HANDEN
manicure

€ 17

manicure en lakken

€ 22

pakking, manicure en lakking

€ 26

BEAUTY WORKSHOP
(minimaal 6 pers.)

p.p. € 15

Cadeaubonnen vanaf € 10
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