Welkom,
Bij Beautysalon Feet, Face & Body, waar
zowel dames als heren een zorgeloze
behandeling kunnen ondergaan. U kunt bij
mij terecht voor uw voeten, gezicht, handen
en lichaam. Kortom een totale verzorging
onder één dak. We kijken samen welke
behandeling het beste bij u past om uw huid
te verbeteren en optimaal te verzorgen.

Verzorging om van te genieten!!!!
Houd alstublieft Feet, Face & Body
niet alleen voor uzelf, mond-tot-mondreclame
is immers de beste reclame!

Daarom wil ik u een gratis
rugmassage aanbieden, als u mij
2 nieuwe klanten stuurt uit uw
.
vrienden-, kennissen- of familiekring

Graag tot ziens!
Renate de Koning

Uw beautyspecialist
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Beautysalon
Feet, Face & Body
Bachlaan 54
3706 BD Zeist
T (030) - 2331848
M 06-16033154
M info@feetfaceandbody.nl
I www.feetfaceandbody.nl
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Op zoek naar een leuk kado?
de Feet, Face & Body Cadeaubon!
Vraag naar de mogelijkheden!

Pedicure:
Behandeling van een half uur
Langer dan een half uur (extra)

€ 29,50
€ 9,50

Screenen van de voeten

€ 26,00

Aantekening diabetische en reumatische voet
In sommige gevallen wordt het vergoed door de verzekering.

Lakken van de nagels
Paraffine pakking van de voeten

€ 10,00
€ 18,00

Cosmetische Voet:
Voetbad,Peeling,Massage en Pakking (45 min) € 33,50
Cosmetische voetverzorging en Hot-stone
massage van onderbenen en voeten (75 min) € 61,50
Manicure:
Handen en nagels verzorgen
Lakken van de nagels
Paraffine pakking van de handen

€ 20,50
€ 10,00
€ 18,00

Make-up:
Dagmake-up
Bruidsmake-up inclusief proef make-up

€ 21,00
€ 79,00

Gezichtsbehandelingen:

Aanvullende behandelingen:

Basis Behandeling ± 60 min € 45,00
Zachte reiniging - Peeling - Stomen Verwijderen oneffenheden - Masker

Epileren of Harsen van de wenkbrauwen

€ 11,50

Verven:
Wenkbrauwen
Wimpers
Wimpers en wenkbrauwen

€ 9,50
€ 13,00
€ 19,50

Harsen:
Bovenlip
Kin
Bovenlip en kin
Wangen
Onderbenen en knie
Boven- en onderbenen
Bikinilijn
Oksels
Onderarmen of bovenarmen
Rug en schouders

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Top Behandeling ± 120 min € 69,50
Zachte reiniging - Peeling - Stomen Verwijderen oneffenheden - Epileren Uitgebreide gezichtsmassage - Masker
Maand behandeling
(zie Facebook of vraag ernaar)
Behandeling voor de Man ± 60 min € 45,Zachte reiniging - Peeling - Stomen Verwijderen oneffenheden - Masker – crème
Anti-stress Behandeling ± 75 min € 63,00
Zachte reiniging - Stomen - Luxe handpakking
Luxe masker/collageen - Voetmassage
Heerlijke rug-, nek- en schoudermassage
Acne Behandeling
5 keer + 1 Gratis Behandeling voor € 215,Plus 2 producten om de huid
thuis te verzorgen
Reinigingsschuim en Gezichtscreme
8 keer + 2 Gratis Behandelingen voor € 325,Plus 2 producten om de huid
thuis te verzorgen
Reinigingsschuim en Gezichtscreme

Massage’s:
Hot-stone massage lichaam (75 min)
Hot-stone massage onderbenen en
voeten (30 min)
Hot-stone massage rug, nek en
schouders (30 min)
Gezichtsmassage
Rug-, nek- en schoudermassage
Lichaamsmassage (75 min)
Voetmassage
Handmassage

9,50
12,00
18,50
13,50
24,00
43,50
18,50
18,50
18,50
31,00

€ 65,00
€ 32,50
€ 32,50
€
€
€
€
€

24,00
29,50
59,50
18,50
18,50

Let op: bij verhindering, gaarne 24 uur van tevoren
afbellen, anders worden er kosten in rekening gebracht!

alle genoemde prijzen zijn alleen geldig in 2016/2017
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