Ontdek Environ | je eerste Environ gelaatsbehandeling
Environ Discovery
Krijg een uitgebreide huidanalyse voor de ideale
gelaatsbehandeling die perfect aansluit op jouw huid.
					75 min

Manuele behandelingen | Wanneer het Ionzyme DF
apparaat voor jou niet geschikt is, hebben we ook enkele
manuele gelaatsbehandelingen met uitmuntende resultaten
€ 69,-

Ionzyme DF apparaat | Dit apparaat brengt de actieve
ingrediënten die in onze serums zitten dieper in de huid voor
een onmiddellijk zichtbaar resultaat op alle huidcondities
Environ Intensive
Onze luxe gelaatsbehandeling, voor wie alleen het allerbeste
wil.
					90 min
€ 90,Environ Essential
We richten ons op de essentiële aandacht voor je huid.
					55 min

€ 57,-

Environ Focus
Een complete gelaatsbehandeling met extra focus op de
probleemzones.
					70 min
€ 72,Environ Skin Renewal
Extra aandacht voor het exfoliëren en hydrateren van de huid,
met een stralende vernieuwde huid als resultaat!
					75 min
€ 77,Environ Lunchtime
Een kuurbehandeling met de focus op specifieke
probleemzones. Maximum resultaat in een minimum van tijd.
					15-45 minuten
Gladde oogcontour			
Strakke kaaklijn				
Fronslijnen				
Gladde lipcontour				
Strakke hals				
Pigmentvlek (per vlek)			

30 min
30 min
30 min
30 min
30 min
20 min

€ 30,€ 30,€ 30,€ 30,€ 30,€ 20,-

Environ Cleansing
Deze zachte Environ reiniging maakt de huid stralend en
verbetert de opname van de actieve ingrediënten.
					30 min
€ 27,Environ Sensitive
Zachtheid en extra comfort voor de geïrriteerde, reactieve
huid.
					60 min
€ 55,Environ Deep Cleansing
Deze gelaatsbehandeling is perfect voor wie last heeft van
verstopte poriën. Met een fris gevoel van zuiverheid als
resultaat.
					60 min
€ 55,Environ Vital
Ontspannende vitaminebehandeling voor een zachte en
stralende huid.
					65 min
€ 60,Cool Peel System | Een peelingkuur van 3 tot 6
behandelingen. Ideaal voor rimpels, verslapping of puistjes.
Met deze gelaatsbehandeling werken we aan de totale
huidverjonging
				Kuur
45 min
€ 42,					60 min
€ 60,					80 min
€ 80,Environ Optionele Extra’s
Needling met Gold Roll CIT/Focus 		

5 min
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20 min
25 min
15 min
45 min

€ 20,€ 25,€ 15,€ 45,-

Ontharen
Harsen bovenlip				€ 10,Harsen bovenlip en kin			
€ 15,Harsen gelaat				€ 19,Harsen onderbenen			
€ 23,50
Harsen hele benen			
€ 42,Harsen bikinilijn				€ 19,50
Harsen oksels				€ 19,50
Harsen rug				€ 26,Harsen borstkas				€ 26,Massages
Relax/sport massage 25 min		
Relax/sport massage 40 min		
Relax/sport massage 55 min		
Aroma relax/sport massage 25 min		
Aroma relax/sport massage 40 min		
Aroma relax/sport massage 55 min		
Bindweefsel
massage 25 min		

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

INFO@BEAUTYSALON-YVONNE.NL

€ 24,50
€ 39,50
€ 49,50
€ 27,50
€ 42,50
€ 52,50
€ 27,50

Wimperextensions
Nieuwe set				€ 75,Opvullen na 2 weken 		
€ 30,Opvullen na 4 weken			
€ 45,Make-up
Avond make-up v.a. 			
Bruids make-up
(incl proef make-up)			

Kuur van 2 keer per week, 6 weken lang en
ontvang de 13e behandeling gratis.
Litteken nieuw (per litteken)		
Litteken oud (per litteken)			
Onderhuidse ontsteking(en)		
Volledig gelaat 				

€ 1,50

Modeleren wenkbrauwen en verven
Epileren 					€ 11,50
Verven wenkbrauwen			
€ 10,50
Verven wimpers				€ 12,Verven wimpers en wenkbrauwen		
€ 22,-

€ 29,95
€ 150,-

Pedicure
Pedicure 30 min 				
€ 25,Pedicure de luxe 60 min			
€ 47,Lakken van de nagels			
€ 12,50
Voeten massage 15 min			
€ 15,Pitje verwijderen				€ 10,Vijlen van de nagels			
€ 15,-
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