Ontharing voor de man

Rug en schouders
Borst

€ 27,50
€ 20,50

Oosterse gelaatsverzorgingen

Al het goede uit de Dode Zee en met weefselherstellende (huid verjongende) werkstoffen voor elk
huidtype of probleem, zowel voor man als vrouw.
Reiniging, lotion, dieptereiniging met modder,
peeling, masker, massage (gezicht, nek en hoofd),
verstevigend serum, dagcrème.
Handmassage tijdens masker!!
U kan ook kiezen tussen een verzorging
met van aloe vera of argan.

Mini-gelaat relax (30 min)
Mini-gelaat relax “Extra” (30 min)

(acne, gevoelige, rijpere en droge huid)

Gelaat relax (60 min)		
Wimper- of wenkbrauwkleuring
Make-up

€ 29,50
€ 40,00

€ 46,50
€ 15,00
€ 25,00

Dé bescherming voor de zon...
aloë vera producten.
Vraag meer uitleg over
zonneproducten bij uw schoonheidsspecialiste.
Alle zonneproducten van
Atache beschermen onze
huid tegen UV-A en UV-B
straling volgens de Australische normen waarbij deze
90% van de UV-A wordt tegengehouden.
UV-A: (95%) elk seizoen aanwezig en wordt niet tegengehouden door wolken. Geeft directe, maar tijdelijke pigmentatie van de huid. Dringt dieper in de huid door en is veel
schadelijker dan UV-B. Speelt een belangrijke rol bij huidkanker en vroegtijdige huidveroudering.
UV-B: prikkelt de pigmentcellen. Doet de huid verbranden
en komt meer voor in lente en zomer.
UV-C: dringt niet door de ozonlaag.

Naast UV-A en UV-B bescherming worden er ook verzorgende
ingrediënten aan toegevoegd :
• vit E en squalaan = antioxidant (gaat slechte stoffen tegen)
• aloë vera en urea = hydratatie, verkoeling
• DPHD = anti-rimpel
• Monoi = bruiningsversneller
• Echinacea, allantoin = regeneratie,herstellend
Vanaf SPF (zonprotectiefactor) 15 wordt het product beschouwd als bescherming.
SPF is de aanduiding hoe lang we in de zon kunnen blijven
zonder te verbranden.
30 min. voor blootstelling aan de zon dient het product aangebracht te worden en dient elke 2 uur terug herhaald te worden.

Het
Schoonheidshuisje
Sarah Van der Sande
Schoonheidspecialiste

Luxura X5

een zonnebank
van gemiddelde
sterkte
en zonnemelk.

PRIJSLIJST

Elk huidtype kan ervan genieten en daarom wordt
ter plaatse een fiche opgemaakt en bepaald welk
huidtype u hebt en hoelang u kan zonnen.
12 min. voor €12,00
16 min. voor €14,00
20 min. voor €16,00

Het Schoonheidshuisje
Kluitingstraat 106a
1800 Houtem (Vilvoorde)
Gsm 0496/95 08 95
hetschoonheidshuisje@telenet.be
www.hetschoonheidshuisje.be

Openingsuren:
Maandag: 		
10.00 u
Dinsdag:		
9.00 u
Woensdag:		
9.00 u
Donderdag:
10.00 u
Vrijdag:		
9.00 u
Zaterdag:		
9.30 u

-

20.00 u
20.00 u
17.00 u
20.00 u
17.00 u
15.00 u

Schoonheid ‘a la carte’ in een zee van genot
• Al het goede uit de Dode Zee: zuiver, prijsvriendelijk, vrij van parabenen, rechtstreeks uit Israël.
• Voor iedereen; jong, oud, man, vrouw en ook
voor probleemhuiden zoals; acné, eczeem,
psoriasis,…
• Hoge concentratie aan mineralen ,oligo-elemen
ten, microalgen en als basis Dode Zee water,
zout, vitaminen en modder.
• Anti-ageing!, hydraterend, voedend, doorbloeding stimulerend, revitaliserend, zuiverend en
vooral zalig aanvoelen!
• Zelf werk ik sinds 2007 met Dode Zee producten.
! Vraag ook eens naar verkoopsproducten
en arrangementen!
! Het is altijd leuk om cadeautjes te krijgen!
Informeer naar de cadeaubonnen!
! U bent 9 keer voor een behandeling geweest,
dan krijgt u de 10de keer aan 50%!

Gellak (kleur)			
Verwijderen, zonder herlakken
Gellak + manicure		
Gellak + pedicure		

€ 30,50
€ 13,50
€ 52,50
€ 49,50

Pedicure

Voetbad met scrub, knippen, vijlen met frees, eelt,
eeltpitten, likdoorns,… verwijderen, voetcrème.
Podologische fiche inbegrepen!!
Alle voetjes zijn welkom!!

Mini pedicure
Spa-verzorging (ong. 60 min)
Kleurlakken
Massage (15 min)

€ 20,00
€ 27,50
€ 12,50
€ 15,50

Manicure (50 min)
Knippen, vijlen, velletjes verwijderen,

Relax rug-, nek-, schouder/
voet-beenmassage (20 min)

€ 22,00

Chinese gelaat-, hoofd-nek- en
schoudermasage (20 min)
Relaxmassage (60 min)

€ 21,00
€ 51,00

Minerale crème/essentiële olie

Spa bubbelbad, scrub met Dode Zee zout, massage,
gemineraliseerde crème.

€ 31,00
€ 12,50
€ 16,50

+€ 4,00

Het lichaam wordt volledig gemasseerd met een
minerale crème of olie.
Keuze uit verschillende crèmes.

Aromatische massage (60 min)

Lichaamsbehandelingen

Rugscrub/peeling (10 min)

€ 19,50

(Kan ook met 10-beurtenkaart) Scrub met dode
zeezout. Massage met anti-cellulitiscrème.

Weetje!
1 maal een scrub per week houdt je huid in
goede conditie en zorgt ervoor dat de bovenste cellenlaag vlugger vernieuwd wordt en de
crèmes of bodymilk beter kan intrekken.

Epilaties/ontharingen (hars en/of pincet)

Nabehandeling met verkoelende aloë Vera crème.

Oosterse massages

! Vraag ook naar de zonnebank!

Spa-verzorging		
Kleurlakken			
Massage (15 min)		

Gellak (Gel FX Orly, 60 min)

Ontsmetten handen, droge of Spa-manicure, basislak
+ uitharden, kleurlak (2 lagen) + uitharden, toplaag +
uitharden. Lak op basis van antioxidanten, vit A en E.
Blijft ong. 2 weken mooi!
Verschillende kleuren ter beschikking!

€ 53,00

Het lichaam wordt volledig gemasseerd met
aromatische of essentiële oliën.
bv. lavendel, rozemarijn, eucalyptus,… voor alle
kwaaltjes of gewoon ter relaxatie.
Fiche inbegrepen.

Gelaat-, hoofdhuidmassage (30 min) € 29,00
Inclusief gelaatsreiniging
Keuze tussen minerale crème, Karité boter
of essentiële olie (geur naar keuze).

Massages met een langere tijdsduur
zijn altijd mogelijk !

Wenkbrauwen
Bovenlip		
Kin
Wenkbrauwen bovenlip
Volledig gelaat
Oksels		
Bikini
Bikini “extra”
Oksels en bikini
Onderarmen		
Volledige armen
Onderbenen		
Bovenbenen		
Volledige benen

€ 12,50
€ 10,50
€ 12,50
€ 16,50
€ 22,50
€ 16,50
€ 19,50
€ 25,00
€ 27,50
€ 18,50
€ 29,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 36,50

