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Welkom bij B e auty bewust van S aar!
De merken waarmee ik werk zijn EmerginC en Pandhy’s.
EmerginC is een luxe, organic huidverzorging uit New
York, waarvan de producten minimaal 70% organic zijn.
EmerginC werkt met unieke samenstelling van werkstoffen
(waaronder vooral veel verschillende anti-oxidanten) om de
huid weer in optimale conditie te brengen.
Pandhy’s is een ontharingsmethode met een unieke
samenstelling van ongeraffineerde suiker en water.
Puur en organic, dus het houdt de huid te allen tijde heel
en verzorgd, zonder irritatie. Bij uitstek voor brasilian wax
fantastisch!
Alle gezichtsbehandelingen zijn tailor-made.

Tre atme nts
New york express vitmaine C treatment

Een quick fix voor je huid!
Handig als je heel druk bent of naar een feestje
moet of je huid net even dat extraatje wil geven.
Reiniging, dieptereiniging, masker en
dagververzorging.

Ibiza special treatment 60 min

Everybody wants to go there.
Standaard heerlijke gezichtsbehandeling met
reiniging, dieptereiniging, massage, masker,
dagverzorging.

Verven
47,50

72,-

Dubai Luxury 85 min

105,-

We’ll always have Paris!

Alle behandelingen zijn aan te vullen met
een bindweefsel massage. De kosten hiervan
zijn 15,- extra als in een behandeling geboekt.
Kan ook los geboekt worden, dan is het inclusief
een reiniging en dagverzorging en is de investering
32,50.

Persian delight 35 min

35,-

Eye for an eye 25 min

25,-

Te boeken als extra of los. Voor als je een zwaar
weekend hebt gehad. Oogmasker, oogmassage,
vitamine C oogcreme. Ideaal om die wallen,
kringen en rimpels weer weg te halen.

Sugaring
85,-

Voor ''desert dry skin'' een enorme hydratatie boost!
Zoals de Ibiza special gezichtsbehandeling maar
dan met als aanvulling het protocell peel off mask.
Protocell peel off mask is een 100% natuurlijk peel
off masker dat instant zorgt voor een strakkere
jongere stralende en goed gehydrateerde huid.
Wil jij echt alleen het allerbeste en direct zichtbare
verbetering van jouw huid door ingredienten zoals
hyaluron zuur, apple stamcellen, cactus, acerola en
nog veel meer, kies dan voor deze behandeling!

8,50

Complete wenkbrauwbehandeling inclusief verven
van wimpers en wenkbrauwen en epileren.

Get the red out facial 75 min

Zoals de basis maar dan met een dieptereiniging.
In deze behandeling worden producten van
EmerginC toegepast met een onstekingsremmende
werking. In deze gezichtsbehandeling wordt
gewerkt met producten waar zink en magnesium in
zit om de huid tevens te kalmeren.

Te boeken als aanvulling op een gezichtsbehandeling.

Bovenlip		
Oksels		
Armen		
Rug		
Onderbenen inclusief knie		
Hele benen		
Bovenbenen		
Brazilian		
Hollywood		

17,50
22,50
70,60,47,50
92,50
62,50
37,50
55,-

Combinaties voor sugar zijn mogelijk en voordeliger. Vraag advies!
Je kan een abonnement nemen voor de sugar. Voor de Brasilian
bijvoorbeeld kan dit handig zijn als je regelmatig een afspraak hebt.
Je betaalt dan 10 keer in een keer vooraf en krijgt dan een korting van
25,- dus ipv 375,- betaal je dan 350,Mocht je 5 keer komen binnen een half jaar, dan krijg je de 6e
behandeling cadeau wanneer je een abonnement aanschaft.
Dit betekent wel dat je in een keer alle 5 behandelingen betaalt.

15,- / 32,50

Wanneer je een vriendin introduceert wil ik je daar graag voor
bedanken met een korting van 10% voor jou en je vriendin bij
de eerstvolgende behandeling!

