Bij Behandelingen

Nail styling - Gel

Epileren

Epileren
Epileren bijwerken

E
E

10,00
7,50

Natural nails

Nagelverlenging nieuwe set
Nabehandeling na 3 weken

E
E

60,00
30,00

Harsen
gelaat

Bovenlip
Kin
Bovenlip + kin
Wangen
Bovenlip + kin + wangen

E
E
E
E
E

10,00
10,00
15,00
20,00
35,00

French nails

Nagelverlenging nieuwe set
Nabehandeling na 3 weken

E
E

65,00
38,00

Gel lak
ManiQ

Op uw eigen nagels
Met extra versteviging van eigen nagel

E
E

30,00
38,00

Onderbenen
Hele benen
Armen
Oksels
Bikinilijn klein
Bikinilijn groot
Rug

E
E
E
E
E
E
E

25,00
40,00
20,00
17,50
17,50
20,00
27,50

Nail art / strass / glitter vanaf

E

1,00

Reparatie per nagel
Gel nagels verwijderen inclusief nabehandeling

E
E

4,00
25,00

Lakken

Keuze uit 50 kleuren nagellak voor handen / voeten

E

12,50

Voeten

French pedi-gel | Gel lak ManiQ

E

35,00

Wenkbrauwen of wimpers
Wenkbrauwen en wimpers

E
E

12,50
17,50

Wimperextensions

Verlenging haartje voor haartje

Avond of feest make-up
Proef make-up
Bruids make-up op locatie
Make-up gast (bijv ceremonie-meester, moeder,
schoonmoeder)

E
E
E
E

25,00
32,50
75,00
25,00

E
E
E
E

100,00
37,50
47,50
57,50

Harsen
lichaam

Verven

Make-up

T-away

Light sheer
diode laser

Verwijderen van bijv. couperose, bloedblaasjes en
steelwratjes
Laseren van schimmel/mycose nagel
(Totaal 3 behandelingen - v.a. prijs per behandeling)
Definitief ontharen (laser behandeling)
Gratis proefstukje

v.a.

E

25,00

v.a.

E

50,00

prijs op
aanvraag

Nieuwe set wimpers
Wimpers bijwerken na 2 weken
Wimpers bijwerken na 3 weken
Wimpers bijwerken na 4 weken

Prijslijst

Yvonne Salon voor huidverbetering
Anjerlaan 50
2671 KJ Naaldwijk
Telefoon (0174) 62 94 79
E-mail
info@salonyvonne.nl
Website www.salonyvonne.nl

Shiseido à la Carte

Environ manuele vitamineen peelingbehandelingen

30 minuten

Mini Touch Up Treatment		
Reinigen, softenen, serum, masker en dagverzorging.

E

29,50

60 minuten

Cleansing | Clarifying Treatment
Reinigen, polijsten met de disc, warming scrub, softenen,
epileren en intensive masker.

E

59,50

60 minuten

90 minuten

90 minuten

90 minuten

30 minuten

Environ Cleansing		
Zachte behandeling, reinigt de huid, laat haar stralen en
verbetert de opname van de actieve ingrediënten.

E

25,50

45 minuten

Manicure SpaRitual (Basis)		
Verzorging van nagel en nagelriem, vijlen en polijsten,
mini handscrub en lakken

E

27,50

40 minuten

Environ Mini Peeling
(Eventueel een kuur van 3 - 6 behandelingen)		
Verbetert de structuur en uitstraling van de huid, verfijnt
de porien, helpt bij het aanpakken van acne en littekens,
verbetert de hydratatie, pigmentvlekken vervagen, rimpels
reduceren en de huid word steviger. De opname van de
vitamine verhoogt aanzienlijk.

E

35,00

60 minuten

Manicure SpaRitual (Uitgebreid)
Verzorging van nagel en nagelriem, vijlen en polijsten,
handscrub, massage met SpaRitual en lakken

E

35,00

Wrinkle Treatment		
E
65,00
Reinigen, polijsten met de disc, softenen, epileren, serum en
retinol face masque.
Relax Treatment		
E
69,50
Reinigen, polijsten met de disc, softenen, epileren, energizing
serum, massage en moisturizing relaxing masque.
Relax Treatment Intense		
E
75,00
Reinigen, softenen met pop-up masque, epileren, energizing
serum, massage en Casmara masque aangepast aan uw
huidt ype.
Lifting Treatment Intense		
E
85,00
Reinigen, polijsten met de disc, softenen met pop-up
masque, epileren, anti wrinkle serum, massage en lifting
masque Future Solution of Casmara masque.

Softenen is hydrateren en verzachten van de huid.
Behandelingen worden afgesloten met een dagverzorging
en eventueel een dag make-up.

Manicure | Pedicure
à la Carte

60 minuten

optie

Environ Vital		
E
65,00
Doeltreffende behandeling gecombineert met vitamine A
en krachtige anti-oxidanten. Helpen bij het herstel van de
celfuncties. Uw huid ontspant, wordt zacht, jeugdig en
stralend. Heeft u de Cosmetic Roll-Cit? Neem deze mee!

60 minuten
90 minuten +
incl. massage

Environ Purifying		
E
65,50
Tijdens deze diep-reinigende behandeling worden
E
77,50
onzuiverheden en comedonen verwijderd. De hydratatie
d.m.v. peeling van de huid verbetert. Aan te raden bij acne.
De huid oogt zuiver en stralend.

90 minuten +
incl. massage

Environ Optimum		
E
80,00
Door de werking van peeling en vitaminen wordt de huid
gladder, zachter en jonger. Heeft u de Cosmetic Roll-Cit?
Neem deze mee!
Behandelingen worden afgesloten met een dagverzorging
en eventueel een dag make-up.

Paraffine bad		
E
7,50
45 minuten

Pedicure SpaRitual (Basis)		
E
29,50
Voeten verfrissen en desinfecteren, nagels knippen, eelt,
voetkloven en likdoorns verwijderen, frezen van de nagel
en eventueel eelt, verweken van de nagelriemen, voeten
worden kort gemasseerd.

60 minuten

Pedicure SpaRitual (Uitgebreid)		
E
35,00
Voeten verfrissen en desinfecteren, nagels knippen, eelt,
voetkloven en likdoorns verwijderen, frezen van de nagel
en eventueel eelt, verweken van de nagelriemen, voeten
worden kort gemasseerd en gescrubt.
Resultaat : herboren voeten

60 minuten

Voetpakking met SpaRitual
Lakken (Keuze uit 50 kleuren Pupa nagellak)
Wilt u een of beide van de bovenstaande behandelingen bij
uw pedicure behandeling? Dit graag vooraf vermelden bij het
maken van de afspraak zodat er extra tijd wordt ingepland.

E
E

10,00
12,50

