BASISBEHANDELING

(90 min.)

€ 45,-

€ 59,50

AQUATHERM BEHANDELING

Reiniging (milk/lotion) van gezicht, hals en decollete, vapozone, zachte

Vermindert roodheid en irritatie,

peeling, epileren, massage, masker, dagelijkse verzorging, eventueel een

Hydrateert en kameert de huid.

dag mak-up.
POWER C BEHANDELING
€ 40,-

REINIGENDE BEHANDELING

Reiniging (milk/lotion) van gezicht, hals en decollete, vapozone, zachte

€ 59,50

Revitaliseert de huidfuncties dankzij de krachtige werking van
Vitamine C. Een behandeling om de huid een boost te geven.

peeling, epileren, masker, dagelijkse verzorging
DEELBEHANDELINGEN
€ 10,-

AANVULLENDE BEHANDELINGEN

Epileren wenkbrauwen

Al naar gelang de behoeftes van de huid, is de standaard behandeling uit

Verven wimpers

€ 8,50*

€ 9,50

Verven wenkbrauwen

€ 8,50*

€ 9,50

Verven wimpers & wenkbrauwen

€ 15,--*

€ 17,--

€ 5,-

te breiden met een ampul

GESPECIALISEERDE BEHANDELINGEN

Harsen bovenlip

€ 8,50

Naast deze uitbreidingen zijn er ook specifieke behandelingen voor een

Harsen kin

€ 8,50

huid met bepaalde tekorten of problemen. Dit zijn o.a.:

Harsen bovenlip & kin

€ 14,-

* deze prijzen gelden in combinatie met een behandeling
BEHANDELING DE LUXE (90m.)

€ 59,50

Een uitgebreide behandeling voor een optimale verzorging van uw huid.

HANDVERZORGING

Reiniging van gezicht, hals en decollete, diepte reiniging, vapozone,

Manicure

€ 20,-

zachte peeling, epileren, ampul met hoogwaardige werkstoffen, massage,

Uigebreide handverzorging
Met oa lavendel paraffinebad

€ 32,50

Nagels lakken inclusief Pupa nagellak

€ 10,-

masker, dagelijkse verzorging, eventueel een dag make-up.

CORRECTIVE BEHANDELING

(90m.)

€ 69,50

Verbetert de opbouw en de communicatie van de cellen en stimuleert

MAKE-UP
Dag / avond make-up incl. ampul

€ 17,50

De celvernieuwingsprocessen in het weefsel, die de huid verjongen.
Vermindert fijne lijntjes en rimpels.

BRUIDSMAKE-UP
(incl. Proefmake-up)

€ 37,50

Skeyndor “The quality difference”, de zeer hoge kwaliteit aan ingrediënten,
in combinatie met de expertise van de Skeyndor schoonheidsspecialist
maakt het mogelijk een optimaal resultaat te behalen door de
behandelingen in de salon en de juiste producten voor thuisgebruik.
www.skeyndor.nl

SKEYNDOR the Scientific Skincare
In de salon wordt er gewerkt met de producten van het Spaanse merk
Skeyndor, het dynamische huidverzorgingsmerk uit Barcelona. Skeyndor
is afgeleid van Skin (huid) en d’Or (van goud). Modern, maar toch klassiek,
met karakter en van hoge kwaliteit… Skeyndor staat boven voorbijgaande
trends.

Skeyndor is de onbetwiste nummer één op het gebied van professionele
huidverzorging in Spanje en biedt een uitgebreid scala aan producten en
effectieve behandelingen voor het gezicht. Skeyndor hecht grote waarde
aan voortdurende productontwikkeling en productverbetering. Alle
onderzoek is steeds gericht op de ontwikkeling van innovatieve,
doeltreffende en veilige producten. De kwalitatief hoogwaardige producten
hebben een rijke samenstelling aan werkstoffen en geven een direct
resultaat.
De producten zijn onderling goed te combineren waardoor het mogelijk is
om doeltreffende behandelingen op maat te geven. Producten van
Skeyndor zijn dermatologisch getest, bevatten natuurlijke ingrediënten,
geen minerale oliën en zijn dierproefvrij. Skeyndor heeft voor elk huidtype
en elke leeftijd de juiste huidverzorging.

SCHOONHEIDSSALON ASTRID
Hendstehof 42
8861 TT Harlingen
0517 430817
www.schoonheidssalonastrid.nl

