
Basis gelaatsbehandeling Herstelbehandeling 55,00€      Ontspanningsmassage  ca. 30 minuten

- Huidanalyse - Huidanalyse - Gelaat, nek & decolleté         22,50€      

- Oppervlaktereiniging van de huid - Oppervlaktereiniging van de huid - Rug, nek & schouders 22,50€      

- Masker aangepast aan huidtype   - Dieptereiniging d.m.v vapazone (waterdampapparaat)   - Beide voeten & benen 27,50€      

- Dagelijkse verzorging - Peeling/lysing i.c.m borstelmassage-apparaat      - Buik, armen & decolleté 25,00€      

- Epileren

Tijdsduur ca. 30 minuten - Gelaats-, decolleté- & nekmassage d.m.v    Losse behandelingen

aloë vera huidolie    

Intensieve gelaatsbehandeling - Herstellende gelaatspakking - Epileren 12,50€      

- Kalmerende & verfrissende koelwaterdamp- - Verven wimpers & wenkbrauwen 15,00€      

- Huidanalyse  behandeling - Verven wimpers 12,50€      

- Oppervlaktereiniging van de huid - Oogmasker - Combinatie epileren & verven 20,00€      

- Dieptereiniging d.m.v peeling/lysing - Dagelijkse verzorging o.b.v een kuurcreme van de wimpers

i.c.m. vapazone (waterdampapparaat)

- Verwijderen onzuiverheden   Tijdsduur ca. 90 minuten - Harsen bovenbenen 20,00€      

- Masker aangepast aan huidtype - Harsen onderbenen 22,50€      

- Dagelijkse verzorging  - Harsen hele benen 30,00€      

De herstelbehandeling is op basis van fruit- & - Harsen armen 17,50€      

Tijdsduur ca. 60 minuten hydralonzuur. Deze behandeling is uitermate geschikt - Harsen bikini-lijn 20,00€      

voor de huid die wel een oppepper kan gebruiken na - Harsen oksels 17,50€      

bv zwangerschap, schrale huid door wind & kou , teveel - Harsen bovenlip 10,00€      

37,50€      

24,50€      

bv zwangerschap, schrale huid door wind & kou , teveel - Harsen bovenlip 10,00€      

Luxe relax behandeling bloodstelling aan de zon , bij een doffe/vale teint of - Harsen bovenlip & kin 15,00€      

een rokershuid. De behandeling maakt de huid

- Huidanalyse  elastisch, kalmeert & regenereert.

- Oppervlaktereiniging van de huid Bovenstaande prijzen gelden voor losse behande-

- Dieptereiniging d.m.v vapazone (waterdamp) lingen. In combinatie met een gelaatsbehandeling

- Peeling/lysing i.c.m borstelmassage-apparaat Anti-aging behandeling 57,50€      krijgt u 25 % korting op bovenstaande prijzen.

- Epileren

- Masker aangepast aan huidtype - Huidanalyse

- Gelaats-, decolleté- & nekmassage - Oppervlaktereiniging van de huid o.b.v vitamine E Handverzorging behandeling       27,50€      

- Kalmerende & verfrissende koelwaterdamp- - Dieptereiniging d.m.v vapazone (waterdampapparaat)

behandeling - Collageensynthese stimulerende lysing         - Behandelen van de nagelriemen

- Oogmasker - Celvernieuwend stimulerende & rimpelbehandeling - Scrubbehandeling

- Dagelijkse verzorging m.b.h diverse apparatuur - Handmasker

- Collageen serum - Parafinnepakking

Tijdsduur ca. 90 minuten - Collageen masker - Handmassage

- Dagelijkse verzorging - Handverzorging  

Acné behandeling Tijdsduur ca. 90 minuten  Tijdsduur ca. 60 minuten

- Huidanalyse Voetverzorging behandeling 32,50€      

- Oppervlaktereiniging van de huid Collageen is een lijmvormige eiwitstof die een hoofdbe-  

- Dieptereiniging m.b.v ozondampapparaat standdeel (70%) van het bindweefsel in de huid is. - Voetenbad

- Lysing Collageen is verantwoordelijk voor stevigheid, elasticiteit - Nagelriemen behandelen

- Verwijderen onzuiverheden en het vernieuwingsproces van de huid. Na het 25e - Knippen/vijlen van de nagels  

- Acné masker levensjaar neemt de productie van collageen gestaag af, - Voetmassage

- Dagelijkse verzorging hierdoor veroudert de huid en ontstaan er rimpels. - Voetverzorging

Deze behandeling stimuleert de aanmaak van collageen

Tijdsduur ca. 60 minuten in de huid. Tijdsduur ca. 60 minuten

52,50€      

37,50€      



Sportmassage

- Rug 45 minuten

(hele rug inclusief nek)

- Schoudergordel 60 minuten

(deel van de rug, nek, schouders,

22,50€      

30,00€      

PrijslijstOntspannen Sfeer

(deel van de rug, nek, schouders,

bovenarmen & borstspieren)

- Armen 30 minuten

(bovenarmen, onderarmen &

handen)

- Achterkant benen 30 minuten

(bovenbenen, onderbenen &

voeten)

- Voorkant benen 30 minuten

(bovenbenen, onderbenen &

voeten)

Hotstone massage

- Rug, nek & achterkant benen 40 minuten

- Volledige hotstone behandeling 60 minuten

(rug, nek, benen, borst, voeten &

gezicht)

Vredenburg 149

Beautysalon Silance

3328 DL Dordrecht

17,50€      

17,50€      

27,50€      

Inschrijfnr. k.v.k. 24488700 

45,00€      

Kijk op www.beautysalonsilance.nl voor meer informatieKijk op www.beautysalonsilance.nl voor meer informatieKijk op www.beautysalonsilance.nl voor meer informatie

Prijslijst per 1 augustus 2010

Prijzen incl. BTW

17,50€      

PrijslijstOntspannen Sfeer

                          Gediplomeerd schoonheidsspecialiste / sportmasseuse

                                      Aangesloten bij ANBOS, VOMAS en BMS     Voor minder-valide personen is de salon niet gemakkelijk toegankelijk


