
beautysalon
van der Zwaard



pro behandeling
Tijdens de pro behandelingen van Clarins worden 
ultra geconcentreerde professionele producten gebruikt 
met specifieke aanbrengtechnieken die zorgen voor een 
luxueuze behandelingen met een opmerkelijk resultaat. 
 
gentle facial treatment
Tijdens deze behandeling word de opperhuid tot rust 
gebracht en brengen we deze weer in balans.

oil control facial treatment
De ideale behandeling voor de gecombineerde of vette 
huid. De talg productie word verminderd, de poriën worden      
verfijnd en door de intensieve diepte reiniging ziet de huid 
er weer fris uit.

hydrating facial treatment
De hydraterende producten die tijdens deze behandelingen     
gebruikt worden brengen het vochtniveau bij elk huidtype   
weer op peil.

vital light booster treatment
Mist Uw glans in de huid? Tijdens deze behandeling geven 
we de huid een energie en vitamine boost waar uw huid 
weer van gaat stralen.

line prevention facial treatment
Voor de actieve jonge vrouw. Stimuleert en hydrateerd de    
huid, werkt op de huidspanning en beschermt tegen 
luchtvervuiling.

extra firming facial treatment
Tijdens deze behandeling worden uiterst werkzame 
producten gebruikt die de huid opnieuw weerstand, 
soepelheid en stevigheid geven.

men facial treatment
Tijdens deze behandeling werken we met de 
geconcentreerde pro producten speciaal voor de man 
die de huid een oppepper geven en zorgen voor meer 
stevigheid in de huid.

Pro behandeling    60 min € 60,00
Pro behandeling luxe  90 min € 85,00

Uiteraard is het mogelijk om extra applicaties bij te boeken.

  

LVL-lift    
LVL-lifting staat voor length, volume en lift. 
Het is een behandeling die de wimpers langer, 
voluminieuzer maakt en lift. Het resultaat blijft 
ca 6 weken zichtbaar.
     
    60 min  € 60,00

  

Tijdens deze intensieve massage wordt de celdeling 
gestimuleerd. Hierdoor krijgen de collageen en elastine 
vezels een boost en worden opnieuw aangemaakt. Direct 
na de behandeling ziet de huid er gelift uit en heeft een 
stralende teint.

    60 min € 70,00
                              kuur van 6 behandelingen € 375,00

bindweefsel massage

acne behandeling

extra behandelingen

epileren     € 12,00

wenkbrauwen verven   € 12,00

wimpers verven    € 12,00 

wenkbrauwen en wimpers verven  € 20,00

 

harsen bovenlip    € 12,00

harsen bovenlip en kin   € 20,00

decolleté pakking bij de behandeling € 12,00

  

wimper lift

lichaams behandelingen
massage

rug en schouder    € 32,50

hele lichaam    € 60,00

harsen

onderbenen    € 25,00

hele benen    € 37,50

liezen     € 20,00

oksels     € 20,00

acne behandeling   
vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk

    30 min € 35,00 
    45 min € 42,50


