GEZICHTSBEHANDELINGEN

HARSEN

SECRETS TEEN TREATMENT
Alleen voor de jeugd t/m 18 jaar!
Reinigen, peeling, verwijderen onzuiverheden, masker, tonifiëren,
dag- of avondverzorging.
Inclusief epileren wenkbrauwen

€ 22,50

SECRETS BASIC
Reinigen, peeling, epileren, verwijderen onzuiverheden, ontspannende
gezichtsmassage, masker, tonifiëren, dag- of avondverzorging.
Inclusief bovenlip harsen

€ 45,00

€ 17,50
€ 35,00
€ 20,00
€ 15,00

€ 27,50

€ 47,50

SECRETS TRANQUILITY FACIAL
€ 59,50
Reiniging, Treatments® geurbeleving, dieptereiniging met stoomapparaat,
epileren, harsen bovenlip, verwijderen onzuiverheden,
Tranquility Signature Treatment (moment van rust en massage), Serenity Booster
(maskermoment), Treatments® handcrème tijdens masker, tonifiëren,
oog- en lipverzorging, serum, dag- of avondverzorging.
Afsluiting met koffie of thee
SECRETS RELAX FACIAL
€ 67,50
Reiniging, Treatments® geurbeleving, dieptereiniging met stoomapparaat,
epileren, harsen bovenlip, verwijderen onzuiverheden, Tranquility Signature
Treatment (moment van rust en massage), Hoofdhuidmassage, Serenity Booster
(maskermoment), Treatments® handmassage én handcrème tijdens masker, tonifiëren,
oog- en lipverzorging, serum, dag- of avondverzorging, Finishing touch
Afsluiting met koffie of thee
ELEMENTS
Epileren (of harsen) wenkbrauwen
Harsen bovenlip óf kin
Harsen bovenlip én kin
Epileren wenkbrauwen + harsen bovenlip
Wenkbrauwen verven
Wimpers verven
Wenkbrauwbehandeling (verven + epileren)
Verven wimpers + wenkbrauwen
Wenkbrauwbehandeling + wimpers verven

Boven- óf onderbenen
Boven- én onderbenen
Rug
Onderarmen

€ 9,00
€ 9,00
€ 12,50
€ 12,50
€ 9,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 17,50
€ 22,50

MASSAGES
Klassieke massage rug óf benen (20 minuten)
Klassieke massage rug én benen (40 minuten)
Hotstone massage rug (25 minuten)
Hotstone massage rug én benen (45 minuten)
Cupping massage (25 minuten)
Hand- en armmassage (15 minuten)

€ 22,50
€ 40,00
€ 25,00
€ 42,50
€ 25,00
€ 15,00*

* i.c.m. gezichtsbehandeling € 7,50

LICHAAMSBEHANDELINGEN
Hammam 75 minuten

€ 55,00

(Scrub, zeepzakmassage, oliemassage, pakking)

Treatments® lichaamsbehandeling (Peeling, massage, bodybutter)
Rug (35 minuten)
Rug en benen (55 minuten)

€ 32,50
€ 50,00

HAND- EN VOETVERZORGING
Gelpolish handen
Gelpolich voeten
Treatments® handbehandeling
(handscrub, handmassage en handcrème)

€ 25,00
€ 25,00
€ 12,50

TER INFORMATIE:
De salon bevindt zich op de zolderverdieping.
Dit houdt in dat u 2 trappen omhoog moet.
Gelieve hier rekening mee te houden als u,
al dan niet tijdelijk, slecht(er) ter been bent.

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

PRIJSLIJST 2021
OPENINGSTIJDEN:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

13.00 u – 21.00 u
09.00 u – 21.00 u
09.00 u – 21.00 u
09.00 u – 13.00 u
Middag in overleg
In overleg
Gesloten
Gesloten

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

