Acné Relief Treatment

Aveda gaat voorbij aan microdermabrasie. Unieke
behandeling en technieken die zorgen voor een zichtbaar jongere uitstraling van de huid, zonder schadelijke
bijwerkingen.

Een revolutionaire gezichtsbehandeling die acne en
oneffenheden helpt reguleren. De Facial is een zintuiglijke belevenis bestaande uit een dieptereiniging, een
zachte exfoliatie, verwijderen van onzuiverheden en
speciale massagetechnieken om de huid te zuiveren
en roodheid en stress te reduceren. Deze behandeling
bestrijdt de symptomen van acne, maar ook de
oorzaken, zodat de huid voor langere tijd rein blijft.

Per 60 minuten
Als kuur 3x binnen 6 weken

¤ 67,50
¤ 183,50

Perfecting Plant Peel
De Perfecting Plant Peel™ zorgt actief voor een merkbaar zachtere huid en zichtbare verbetering van de
huidstructuur. Deze behandeling vermindert fijne lijntjes
en rimpels, exfolieert de dode huidcellen, het verheldert
de teint van de huid en vernauwt poriën, om zodoende
een stralende jongere huid te creëren.
Voor het beste resultaat wordt een kuur van 3 behandelingen aanbevolen.
Per 30 minuten
Als kuur van 3x binnen 6 weken
Als extra bij een behandeling

¤
¤
¤

33,00
87,00
14,00

Anti Aging
Een stimulerende en huidverbeterende behandeling
waarbij we de veroudering vertragen. Door middel van
Aziatische bindweefselmassagetechnieken ervaart u
tijdens deze innovatieve behandeling een diepe
ontspanning. Hyperpigmentatieverkleuringen in de
huid verminderen en de helderheid wordt bevorderd.
Het resultaat? Een stralende gezonde huid en prachtige
egale teint. Tijdens deze behandeling worden uw
wenkbrauwen ook bijgewerkt.
Per 60 minuten
Als kuur 3x binnen 6 weken

¤ 67,50
¤ 183,50

Per 30 minuten
Als kuur 3x binnen 6 weken

¤
¤

33,00
87,00

Per 60 minuten
Als kuur 3x binnen 6 weken

¤ 67,50
¤ 183,50

Per 90 minuten
Als kuur 3x binnen 6 weken

¤ 87,50
¤ 243,50

Haar & Huid

Gezichtsbehandelingen

Botanical Skin Refiner

Haar

Huid

Heren

Elemental Nature

(incl. wassen en/of nabehandeling)
Knippen
¤ 20,00
Knippen, drogen
¤ 27,50

Uitgebreide gezichtsverzorging afgestemd
op ieders persoonlijke huidtype. Na de
reiniging van de huid volgt een massage
van gezicht, hals en decolleté. Het gezichtsmasker passen wij aan naar de conditie van
de huid. Een combinatie van ontspannen,
balanceren en verzorgen staat centraal.

Dames
(incl. wassen en/of nabehandeling)
Knippen
¤
Blowen
¤
Föhnen
¤
Föhnen (lang haar, uitgebreid)
¤
Knippen, blowen
¤
Knippen, föhnen
¤
Knippen, föhnen
¤
(lang haar, uitgebreid)
Kinderen tot 12 jaar

¤ 17,50

Botanical Therapy Treatment

Dual Exfoliation
Ervaar de verjongende kracht van planten en mineralen
om uw huid het beste gevoel en de mooiste uitstraling
te geven. De Dual Exfoliation Treatment is Aveda’s
ontwikkeling op het gebied van niet-invasieve, huidvernieuwende behandelingen. Met behulp van innovatieve technieken en methoden is deze behandeling puur
op basis van natuurlijke en plantaardige ingrediënten.
De huid zal transformeren dankzij het proces van de
tweevoudige exfoliatie. Het resultaat leidt direct tot
zichtbare verbetering in de huidstructuur, een heldere
huid met meer reflectie, een zachtere uitstraling van de
fijne lijntjes en rimpels, verfijnde poriën. Kortom een
frisse en jonge uitstraling. Voor het beste resultaat
wordt een kuur van 3 behandelingen aanbevolen.
Per 75 minuten
Als kuur 3x binnen 4 weken

22,20
2 1 ,1 5
30,60
34,90
40,70
49,75
54,00

¤ 75,00
¤ 210,00

Intensieve haar- en hoofdhuidverzorging
afgestemd op uw element (inclusief föhnen)
¤ 60,00

Aveda
Kleuringen

+Highlights/
Lowlights

Kort haar
¤ 51,00
Medium haar
¤ 53,55
Lang haar
¤ 56,15
Extra lang haar
¤ 58,70
Aanzet kleuring
¤ 38,10
(binnen 5 weken)
+ lengten/punten vanaf ¤ 10,00

63,85
66,45
69,00
71,60

¤
¤
¤
¤

Coupe soleil
kort haar
Coupe couleur
kort haar

60,80
65,90
7 1,10
76,20

¤
¤
¤
¤

86,50
91,65
96,80
102,00

Kort haar
Medium haar
Lang haar
Extra lang haar

30 minuten

Uitgebreide gezichtsverzorging afgestemd
op de huid van de man. Na reiniging van het
gezicht volgt een massage en masker
afgestemd op het huidtype. Een combinatie
van ontspannen, balanceren en verzorgen
staat centraal.

Extra’s

60,80
7 1,10
81,40
91,65

¤
¤
¤
¤

32,45
37,60
42,75
47,90

Gala-, feest- en bruidskapsels op aanvraag.

¤ 48,50
¤ 58,00

Harsen

¤ 49,45

¤
¤
¤
¤

¤ 28,50

Men’s Facial

¤ 39,15

Henna
Kort haar
Hedium haar
Lang haar
Extra lang haar

Speciaal voor de kids: een gezichtsverzorging afgestemd op de jonge huid. Deze
behandeling bestaat uit een korte reiniging,
vapazone inclusief lysing, verwijderen van
eventuele onzuiverheden en ter afsluiting
een reinigend masker.

Bovenlip
Bovenlip en kin
Oksels
Onderbenen
Hele benen
Bikinilijn
Rug en schouders

Aveda Permanent

¤ 48,50
¤ 58,00
¤ 79,00

Kids facial

45 minuten
60 minuten

Aveda Folie
Totaalkleuring

Aveda Folie
Deelkleuring
Kort haar
Medium haar
Lang haar
Extra lang haar

¤
¤
¤
¤

45 minuten
60 minuten
90 minuten

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

10,50
16,00
20,50
25,00
37,00
20,50
37,00

Epileren wenkbrauwen
¤
Verven wimpers
¤
Verven wenkbrauwen
¤
Verven wimpers en wenkbrauwen ¤
Epileren en verven wimpers
en wenkbrauwen
¤
Epileren en verven wimpers
¤
Epileren en verven wenkbrauwen ¤
Bij behandeling in kapsalon
¤
en/of schoonheidssalon epileren
Henna brows incl. shapen, harsen,
epileren en bijknippen
¤

15,00
15,00
15,00
22,00
30,00
22,00
22,00
10,00

28,50

Een ontspannende voetbehandeling die bestaat uit een voetbubbelbad, heerlijke scrub waarbij dode
huidcellen worden verwijderd en
vervolgens een weldadige foot
relief massage. Ter afsluiting
worden uw teennagels gelakt.

Per 30 minuten

Per 30 minuten

¤ 25,50

¤ 25,50

Body Union

Hot Stone Massage

Een complete lichaamsmassage met warme
essentiële oliën. De massage begint met droge
lichaamsscrub, een voetmassage en een hoofdhuidmassage. Verder wordt de behandeling
aangepast aan de behoefte van de klant.

Een heerlijk ontspannende lichaamsmassage met
gebruik van hete vulkaanstenen welke de
eigenschap hebben om hitte langdurig vast te
houden. Door de bijzondere druktechnieken
worden de spieren intensief gemasseerd en voelt
u zich na de behandeling als herboren.

Per 60 minuten
Per 90 minuten

¤ 70,00
¤ 85,00

Per 60 minuten
Per 75 minuten

¤ 60,00
¤ 75,00

Chakra Balancing Massage
Gel Polish

Hand & Feet Paraffine

Langer plezier van kleur op uw
nagels.
Een flexibele kleurgel voor op de
natuurlijke nagel. Blijft ongeveer 3
weken zitten.

Uw handen en/of voeten worden
heerlijk zacht door middel van een
paraffine pakking. Deze behandeling is inclusief een scrub, hand- en/
of voetmassage.

Per 30 minuten

Handen 20 minuten
Voeten 20 minuten
Handen en voeten

¤ 32,50

¤ 18,50
¤ 18,50
¤ 31,50

Deze massage concentreert zich rond de chakracentra en is opgebouwd uit diverse massagetechnieken: deep tissue massage voor de rugspieren
en reflexologie massage voor de voeten. Tevens
wordt u door een meditatie begeleid om de
gevolgen van stress te verminderen, spierspanning te verlagen en het energetisch niveau te
versterken.
Per 60 minuten
Per 90 minuten

¤ 70,00
¤ 85,00

Kunstnagels
Nieuwe set kunstnagels inclusief
French manicure of kleurgel
Per 90 minuten
¤ 79,50
Navullen kunstnagels
Per 60 minuten

¤ 55,00

Nieuwe nagel per stuk bij navullen
¤ 5,00

Kleurgel
Kleurgel voor op teennagels
Per 30 minuten
¤ 32,50

Aveda Back Wrap
Een ontspannende, warme rugbehandeling
aangepast aan de behoefte van de klant.
De behandeling bestaat uit een droge exfoliatie
en eventueel onzuiverheden verwijderen.
Daarna volgt een rugmassage en een warme
pakking van zeewier die een ontgiftende werking
heeft. Tot slot een heerlijke voetmassage en
eventueel een voetpakking.
Per 30 minuten
Per 60 minuten
Per 90 minuten

Permanente make-up/Massages

Foot Relief

Laat uw handen en nagels heerlijk
verwennen door middel van een
scrubbehandeling, waarna uw
nagels in model worden gevijld en
nagelriemen verzorgd. Daarna
worden uw nagels gelakt en tot slot
een Aveda hand relief massage.

Handen & Voeten

Manicure

Openingstijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

gesloten
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 18.00 uur
08.00 uur - 13.30 uur
gesloten

Verhindering
Uiteraard kan het voorkomen dat u op het moment van een
afspraak verhinderd bent, laat ons dit alstublieft tijdig weten.

Vragen
Behandelingen kunnen in overleg worden aangepast.
Voor verdere vragen kunt u bij ons terecht.

¤ 35,00
¤ 70,00
¤ 85,00

Stress-Fix Body Massage
Een massage waarin we ontspannende massagetechnieken gebruiken samen met een aantal deep
tissue technieken om spierspanning in hoge
stressgebieden van het lichaam zoals schouders,
nek, rug en onderarmen te verminderen. Na deze
behandeling zijn uw spieren meer ontspannen en
voelt u zich energiek en stressvrij.
Per 60 minuten
Per 90 minuten

¤ 70,00
¤ 85,00

Aveda Back Relief Massage
Back Relief: Laat letterlijk en figuurlijk de last van
uw schouders, rug en nek wegglijden.
Weg met eventuele onzuiverheden en spanning in
de rug. Na het reinigen en de exfoliatie volgt een
uitgebreide rug-, schouder- en nekmassage.
Per 45 minuten

¤ 45,00

Permanente make-up
Wenkbrauwen
Onder eyeliner
Boven eyeliner
Onder en boven eyeliner
Extra eyeliner (kleur) boven of onder
Extra eyeliner (kleur) boven en onder

¤ 240,00
¤ 145,00
¤ 165,00
¤ 275,00
¤ 145,00
¤ 165,00

Inclusief nabehandeling binnen 3 weken.
Bijwerken vanaf ¤ 100 per uur.
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