GELAATSBEHANDELINGEN

MAKE-UP

Secrets Teen-Treatment
€ 22,50
Behandeling speciaal voor de jeugd tot 18 jaar!
Reinigen, peeling, stomen, verwijderen onzuiverheden, masker,
dag- of avondverzorging.
Inclusief epileren
€ 27,50

Dag make-up
Avond- of feestmake-up
Bruidsmake-up incl. proefmake-up, vanaf

Secrets Basic
€ 43,50
Reinigen, peeling, epileren, verwijderen onzuiverheden,
ontspannende massage (decolleté, hals, gelaat), masker,
dag- of avondverzorging.
Inclusief harsen bovenlip
€ 47,50

Klassieke massage
20 minuten (rug/nek/schouders)
40 minuten (rug/nek/schouders/benen)

€ 22,50
€ 40,00

Paraffinebehandeling handen Basic
Handscrub, handcrème, paraffinepakking

Hot Stone massage
25 minuten (rug/nek/schouders)
45 minuten (rug/nek/schouders/benen)

€ 25,00
€ 42,50

Paraffinebehandeling handen DeLuxe
€ 15,00
Handscrub, hand- en armmassage, handcrème,
paraffinepakking

Bellabaci cupping massage
25 minuten (rug/nek/schouders)
45 minuten (rug/nek/schouders/benen)

€ 25,00
€ 42,50

Secrets DeLuxe
€ 55,00
Reinigen, peeling, epileren, harsen bovenlip of verven wimpers
of wenkbrauwen, verwijderen onzuiverheden, gelaatsmassage,
handpakking tijdens masker, ampul of luxe masker of serum,
dag- of avondverzorging, oogverzorging.

LASH TO IMPRESS (LTI) (ideaal voor vakantie!)
Een semi-permanente mascara waarmee je kunt douchen,
sporten, zwemmen etc. Blijft ca. 3 weken mooi
Lash to Impress
€ 25,00
LtI + verven/epileren wenkbrauwen
€ 35,00
Lashfashion wimperlift
€ 10,00
LtI + wimperlift
€ 32,50
LtI + wimperlift + verven/epileren wenkbrauwen
€ 40,00

DEELBEHANDELINGEN GELAAT
Epileren wenkbrauwen (pincet of draad)
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip + kin
Epileren wenkbrauwen + harsen bovenlip
Epileren + harsen bovenlip + harsen kin
Verven wimpers
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers + wenkbrauwen
Verven wimpers + epileren en verven wenkbrauwen
Wenkbrauw extensions prijs op aanvraag

€ 8,00
€ 8,00
€ 12,50
€ 12,50
€ 15,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 15,00
€ 20,00

HARSEN LICHAAM
€ 15,00
€ 17,50
€ 75,00

Harsen boven- óf onderbenen
Harsen boven- en onderbenen
Harsen oksels
Harsen armen

€ 15,00
€ 27,50
€ 10,00
€ 12,50

MASSAGES
HAND- EN VOETVERZORGING
€ 10,00

Paraffinebehandeling voeten Basic
€ 15,00
Voetenbad, voetenscrub, voetencrème, paraffinepakking

Rajawatu massage (ca. 75 minuten)
Heerlijk ontspannend massageritueel uit Bali
met handgemaakte warme stenen.

€ 55,00

Paraffinebehandeling voeten DeLuxe
€ 20,00
Voetenbad, voetenscrub, voetmassage, voetencrème,
paraffinepakking

Hammam (ca. 90 minuten)
Scrub, zeepzakmassage, massage met warme olie,
rhassoulpakking

€ 59,50

Gelpolish handen
Langhoudende nagellak in kleur naar keuze

€ 25,00
€ 27,50

Indian head massage (20 minuten)
Massage van schouders, nek, hoofd en gelaat

€ 20,00

Gelpolish teennagels
Incl. voetenbad
Verwijderen gelpolish

€ 7,50

LICHAAMSBEHANDELINGEN
Lichaamsbehandeling
Lichaamspeeling, lichaamspakking
i.c.m. massage ontvangt u € 5,00 korting

VERKOOP PRODUCTEN
€ 27,50

Secrets of Beauty verkoopt producten van o.a.:
- Etre Belle - huidverzorging
- Golden Rose – makeup
- Federico Mahora - Parfum (en andere producten)
- LaDot Cosmetics - Tijdelijke tatoeage stempels
Al deze producten zijn in principe alleen leverbaar op
bestelling!

Prijslijst
Schoonheids- en Massagesalon
Pastoor Reijnsstraat 7
4758 AT Standdaarbuiten
T. 06 – 54 63 18 22
www.secrets-of-beauty.nl
secrets.of.beauty@live.nl
webshop: www.secrets-of-beauty-webshop.nl

VERHINDERD? GRAAG ZSM ANNULEREN!
Ik reserveer tijd voor u in mijn agenda. Indien u
onverhoopt verhinderd bent, verzoek ik u vriendelijk
uw afspraak tijdig te annuleren. Zo kan de vrijgekomen
tijd weer door een andere klant worden ingevuld.
Afspraken de niet tijdig zijn geannuleerd kunnen in
rekening worden gebracht.

De salon van Secrets of Beauty bevindt zich
op de 2e etage. Bent u slecht ter been, en wilt u toch
gebruik maken van de diensten van Secrets of Beauty?
Dat kan! Ik kom graag naar u toe.
Vraag naar de mogelijkheden.

