DECLEOR SCHOONHEIDSSALON

CARITA SCHOONHEIDSSALON

Decleor natuurlijke schoonheid voor gezicht en
lichaam.
De producten van DECLEOR zijn natuurlijke
producten op
basis van essentiele oliën , genaamd
aromatherapie en op
basis van plantenextracten uit kruiden genaamd
phytotherapie.
In combinatie met een effectieve behandeling
herstellen de
producten de natuurlijke balans, waardoor een
innerlijk
welbehagen ontstaat.
Bijna elk huidprobleem kan worden opgelost.

Behandelingen met de producten van CARITA is
helemaal
afgestemd op de 30+ huid.
in alle behandelingen van CARITA wordt gebruik
gemaakt
Van de RENOVATEUR.
De RENOVATEUR is een verrassend mengsel volgens
een
geheim recept van CARITA uit 1960,met etherische oliën
en
gebrande zonnebloempitten om de huid te schrubben en
zacht te maken. Doormiddel van een zachte 15 minuten
durende langzame
Drainerende massage wordt de huid satijnzacht,
glanzend
en mooi.

Een basis behandeling met DECLEOR van 1 uur,
-reiniging van gezicht,hals en decolleté
-epileren van de wenkbrauwen
-phytopeeling
-masker en vapozone
-verwijderen van onzuiverheden
-drukpunt massage gezicht
-gezicht, hals en decolleté massage
-dagelijkse verzorging
Tijdsduur:1 uur
prijs € 49,50
Een basisbehandeling met rugmassage,
Tijdsduur:1 uur en 30 minuten

EXTRA BEHANDELINGEN alleen mogelijk in
Combinatie met andere behandelingen.

Een behandeling met CARITA van 1 uur 15 min
-reiniging van gezicht , hals en decolleté
-epileren van de wenkbrauwen
-hals en decolleté massage
-renovateur
-verwijderen van onzuiverheden
-gezichts massage
-dagelijkse verzorging
Tijdsduur: 1 uur

prijs: € 66,50

prijs € 63,50

Indien uw de behandeling wilt verlengen met een
heerlijk
Masker , afgestemd op uw huidtype,
Tijdsduur: + 30 minuten
prijs € 18,50
Een behandeling van een half uur
Een reiniging van de huid aangepast aan het
huidtype,
Excl. Wenkbrauwen epileren,
Tijdsduur: 30 minuten.
prijs € 26,50

Micro skinpolish Polish , de 3-in-1 methode .
- Microdermabrasie
- koudlaser insluisen hyaluronzuur
- massage collageen
super mooie behandeling voor huidverbetering
Per behandeling €85,00 i.p.v.€ 95,00

Bovenlip sugaring
€ 11,00
Bovenlip + kin sugaring
€ 17,00
kaak en wangen sugaring
€ 17,00
Onderbenen en knie sugaring € 29,50
Bovenbenen sugaring
€ 29,50
Achterbenen sugaring
€ 20,50
Volledige benen sugaring
€ 45,00
Volledige benen incl.bikinlijn € 60,00
Bikinilijn sugaring
€ 23,50
Oksels sugaring
€ 21,50
Onderarmen sugaring
€ 23,50
Rug sugaring vanaf
€ 40,00
Wenkbrauwen sugaring
€ 15,00
Epileren
€ 11,Wimpers verven
€ 11,Wenkbrauwen verven
€ 11,Wimpers/wenkbrauwen verven € 18,50
Trouw arrangementen:
-

Proef bruidskapsel
Bruidskapsel (Trouwdag)
Proef make-up
Make-up (Trouwdag)

€
€
€
€

60,60,60,60,-

All-in arrangement
2 x Kapsel en 2 x make-up. € 230,(Exclusief eventuele reiskostenvergoeding)

IPL ontharingsbehandelingen
Nu 25% in prijs verlaagd.
Prijslijst op aanvraag.
Zie ook onze website www.knippandje.nl

PRIJSLIJST
Openingstijden
Kapsalon, Schoonheidssalon
en
Snelbruiner.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Snelbruiner

DECLEOR en CARITA

8:30 – 17:30
8:30 – 17:30
Gesloten
8:30 – 17:30
8:30 –20:00 Koopavond
8:00 – 14:00

NIEUW !

Originele DR. Muller snelbruiner.
1 x 15 minuten
10 x 15 minuten

SCHOONHEIDSSALON

€ 8,€ 72,Wij werken volgens afspraak.
Afspraken die niet binnen 24 uur
Zijn afgezegd worden in rekening
Gebracht.

Revolutionaire 3-in-1-methode
microdermabrasie
Echte huid verbetering met de wereldwijde
unieke MedCos MicroSkin Polish
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Rimpels
Grove poriën
Acnélittekens
Slechte huid
Verslapte huid
Striae
Per behandeling € 87,50 i.p.v. € 98,-

Wout en Jolanda van der Linden
Nootweg 61
1231CR Loosdrecht
Tel: 0355827221
www.knippandje.nl

