
Gezichtsbehandeling
VOOR HEM EN HAAR

Reinigende/Acné behandeling (60min)                                                                                   
Reiniging, huidanalyse, peeling, stoomapparaat, 
verwijderen onzuiverheden, masker, lotion en dagcrème.

Relax behandeling (75min)
Reinigen, huidanalyse, peeling, stoomapparaat,  
verwijderen onzuiverheden, gezicht- hals- en  
decolleté massage, gezichtsmasker, lotion en dagcrème.

Complete gezichtsbehandeling ‘Extra’  (60min)
Reiningen,epileren,verven wenkbrauwen, verven wimpers, 
harsen van bovenlip en kinlotion en dagcrèmew

Volledige gezichtsbehandeling ‘de Luxe’ (90min)
Reinigen, huidanalyse, epileren, peeling, stoomapparaat, 
verwijderen onzuiverheden, gezicht- hals- en decolletémassage,  
gezichtsmasker, lotion en dagcrème.

  46,50

  53,50

 
  47,00

  58,00

Losse behandelingen
GEZICHT

Wenkbrauwen 
Epileren 
Verven 
Epileren & verven
Henna Brow

Wimpers
Verven

Harsen
Bovenlip 
Kin 
Kaaklijn 
Bovenlip + kin 
Volledig gezicht

Combi
Wenkbrauwen epileren en verven + wimpers verven 
Wenkbrauwen epileren en verven + bovenlip harsen 
Wimpers & wenkbrauwen epileren en verven +  
harsen van bovenlip en kin

 
12,00

 12,00
21,00
27,50

 
 

12,00
  
 

12,00
12,00
16,00
20,00
27,50

 

 29,00
 29,00
 36,00 



Losse behandelingen
OVERIG 

Gellak (natuurlijke)
Handnagels 
Teennagels                                                                

Wimperextentions
Nieuwe set 
Wimpers opvullen (om de 3 weken) 
Lash lifting inc. verven

Visagie
GEZICHT Bij elke behandeling geldt standaard €5,50 extra per onderdeel.

 
Make-up in de salon 

Bruidsmake-up in de salon met proef make-up 

Bruidsmake-up thuis met proef make-up
(binnen straal van 10km, anders volgens afspraak)

  25,00

 60,00

 75,00

 
23,00
23,00

 

 62,50
30,00
52,50

Harsen
LICHAAM

Benen
Onderbenen 
Bovenbenen 
Onder- en bovenbenen

Armen
Onderarmen 
Oksels 
Complete armen

Rug
Complete rug                                                                                 

Borst
Complete borst  

Bij elke behandeling geldt standaard €5,50 extra per onderdeel.

 
23,00
23,00
40,00

 

20,00
20,00
27,50

 
 

30,00
 

 
23,00



DermaOxy zuurstofbehandeling
 
Met DermaOxy zuurstof behandeling bewerkstelligen we een betere  
doorbloeding , aanmaak van collageen enelastine voor een stevige huid  
en worden rimpels effectief aangepakt.

 
Behandelingskuur
6 DermaOxy behandelingen 
Incl. reiniging en peeling (á €61,50) 
1 nachtcrème (á €52,50) 
1 oogcrème (á €52,50)

Behandelingskuur groot
6 DermaOxy behandelingen 
Incl. reiniging en peeling (á €61,50) 
1 nachtcrème (á €52,50)  
1 oogcrème (á €52,50) 
1 dagcrème (á €52,50)  
1 hydracrème (á €52,50)

DermaOxy behandeling
Incl. reiniging en peeling

Derma rolling
Tijdens de DermaOxy kuur, per behandeling 

 475,-

 575,-

 65,00

 
 17,50

Diamant Dermabrasie
 
Behandelingskuur 
(5 behandelingen per keer)

Diamant Dermabrasie 
(tijdens Derma oxy)

45,00

 
25,00

Cindy van der Weide
Sallandsestraat 20, Hardenberg
06 226 02 278
beautybycindy@outlook.com
www.beautybycindy.nl

Besproken tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van tevoren 
is afgezegd, kan in rekening worden gebracht.

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.


