Prijslijst
BODY & BEAUTY JOLANDA GOUDA

Dermalogica
Treatments
Face mapping 		
Microzone treatment: zone gerichte
behandeling 		
Kennismakings Treatment
Treatment 60 min op maat
Treatment 75 min op maat
Treatment 90 min op maat
Biosurface peel treatment los
Biosurface peel treatment kuur (3x)
incl. producten		

Gratis
€
€
€
€
€
€

29,00
56,00
58,50
74,50
85,00
80,00

€ 275,00

Al deze treatments zijn uit te breiden met losse
deelbehandelingen.

Gezicht
Academie Dieptereiniging/Acne:
€ 39,00
Bestaande uit reiniging, peeling, stomen,
onzuiverheden verwijderen en een masker.
Uit te breiden met massage of
€ 46,00
modelleren wenkbrauwen.			
Academie Basic:		
Bestaande uit reiniging, modelleren
wenkbrauwen, peeling, stomen,
onzuiverheden verwijderen,
massage en een masker.

€ 52,00

Academie Grand:
Idem als Basic met toevoeging
het harsen van bovenlip en/of kin.

€ 57,50

Alle behandelingen zijn uit te breiden met:
• Verven van wimpers en/of
wenkbrauwen
€ 9,00/15,00
• Ampul voor meer voeding
€ 8,00
• Lymfedrainage of bindweefselmassage
zie specialisaties

Specialistisch
Wij zijn gespecialiseerd in diverse
behandelmethodes voor huidproblemen:
Elektrisch ontharen*
Verwijderen couperose en steelwratjes
Lymfedrainage gelaat*
Bindweefselmassage gelaat

€
€
€
€

22,00
22,00
37,00
22,00

Harsen en Verven
Harsen onder- of bovenbenen
Harsen onder- en bovenbenen
Harsen bikinilijn of oksels
Harsen rug
Harsen armen
Harsen wenkbrauwen
Harsen bovenlip
Harsen bovenlip en kin
Harsen bovenlip, kin en kaken
Harsen hele gezicht
Verven wimpers of wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
38,00
19,00
24,00
18, 00
12,50
11,50
18,00
24,00
30,00
12, 00
20,00

Handen en Voeten
Voor zowel de handen als voeten geldt: het zijn de
onderdanen van het lichaam en ook zij verdienen de
juiste aandacht en zorg.
Pedicurebehandeling ook diabetische* en
reumatische voetverzorging*
30 min
45 min
60 min
Verwijderen likdoorn/ingegroeide nagel
Wratjes verwijderen vanaf
Hand- of voetmassage
Manicurebehandeling
Nagels lakken
Nagels lakken bij behandeling
Nagels lakken met gellak
Nagelreparatie, vanaf
Handpakking

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

26,00
33, 00
35,00
13,00
5,00
1 2, 7 5
1 7,95
1 1,7 5
8,7 5
35,00
7,50
10,50

Lichaam en Relax
Of u nu rugklachten heeft, een blessure of gewoon voor
pure ontspanning gaat: voor iedere behoefte bieden wij
een passende massage.
Sportmassage
30/60 min
€ 26,00/52,00
Ontspanningsmassage 20/50 min
€ 23,00/43,00
Hotstonemassage
30/60 min
€32,00/57,00
Lomilomi massage
		
€ 50,00
Bamboomassage			
€ 55,00
Kaarsmassage
30/60 min
€ 35,00/65,00

Prijzen geldig per 1 februari 2018.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Visagie

Voor * behandelingen is het mogelijk om
(een gedeelte van) de behandeling vergoed
te krijgen van uw zorgverzekering.

Ga je trouwen of heeft u een bijzonder feest? Wij zorgen
dat u stralend voor de dag komt! Hiervoor bieden wij u
een passende make-up op maat. Zowel voor de naturel
look als voor een flitsende feest- of themamake-up.

Let op: de hoeveelheid en mogelijkheid is
afhankelijk van uw zorgpolis.

Bruidsmake-up, proefmake-up en ampul 		
Feest- of dagmake-up vanaf 		
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€
€

72,00
20,00

