Blijf op de hoogte van het LAATSTE NIEUWS en ONZE AANBIEDINGEN.
U maakt dan tevens kans op een gratis gezichtsbehandeling.
www.facebook.com/huidzinnigvleuten

Bij Huidzinnig! skin care center is uw huid in goede handen.
U kunt genieten van ontspannende gezichtsbehandelingen en massages.
Een bezoek aan Huidzinnig! is een verwenmoment voor uzelf.
Naast een moment van ontspanning, bent u bij ons ook aan het juiste adres
voor huid verbeterende behandelingen.
De kwaliteit van uw huid is onze hoogste prioriteit.
Onze skin care professionals halen het maximale uit uw huid, want een huid
in goede conditie is dé manier om er verzorgd uit te zien.
Onze IPL behandelingen helpen u bijvoorbeeld om van overbeharing, rode
plekjes in het gezicht of ontsierende adertjes af te komen.
Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek en ontvang enkele proefflitsen.
Of vernieuw uw huid met microdermabrasie, voor een egaal en stralend
gezicht.
HuidZinnig! is ook Dermalogica shop, u kunt bij ons terecht voor advies en
aanschaf van uw favoriete product.
Wij zijn maandag tot en met zaterdag geopend.
De behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
Om een afspraak te maken kunt u bellen: 030 - 666 77 33 of mailen naar:
info@huidzinnig.nl
U mag natuurlijk ook altijd even binnenlopen.

HuidZinnig!
Europaweg 48
3451 HG Vleuten-De Meern
www.huidzinnig.nl

HuidZinnig!
Europaweg 48
3451 HG Vleuten-De Meern
www.huidzinnig.nl

HuidGebreid!

HuidNodiging!

Gezichtsbehandelingen

Losse behandelingen

Face mapping (huidanalyse)					€ 25,Microzone behandeling (half uur)					€ 36,Microzone behandeling (drie kwartier)				€ 51,Reinigende behandeling *						€ 61,Ontspannende behandeling 					€ 61,Complete behandeling (reinigend en ontspannend ) *			
€ 76,50,* Deze behandeling is incl. epileren wenkbrauwen (bijwerken)

HuidBundig!

Speciale behandelingen
Mannen behandeling *						€ 61,Mannen behandeling compleet *					€ 76,50,Jongeren behandeling tot 16 jaar 					€ 40,Microdermabrasie (incl. volledige gezichtsbehandeling, excl. massage) * € 100,* Deze behandeling is incl. epileren wenkbrauwen (bijwerken)

HuidStralend!

Harsen

Bovenlip, kin of onderlip 						€ 11,Bovenlip, onderlip en kin						€ 20,Onderbenen (incl knie)						€ 31,50
Bovenbenen (vanaf knie)						€ 36,50
Gehele benen							€ 56,50
Armen								€ 31,50
Oksels								€ 25,Bikinilijn (lies)							€ 30,Rug								€ 40,-

Epileren en verven*
Wenkbrauwen epileren (bijwerken) 				
€ 16,Wenkbrauwen epileren (nieuw model) 				€ 22,50,Wenkbrauwen verven						€ 13,50,Wimpers verven							€ 21,50,Wimpers en wenkbrauwen verven					€ 29,-

Permanent ontharen IPL

* Indien extra bijgeboekt tijdens een gezichtsbehandeling, € 3 korting

Intake & proefbehandeling (noodzakelijk voor behandeling)		
gratis
Prijzen per behandelgebied					 op aanvraag
Wilt u meerdere gebieden tegelijk laten behandelen dan maken we een prijs op maat.

HuidMuntend!

HuidStralend!

Huid verbeterende behandelingen IPL
Spinnetjes (Spinnevea) wegflitsen (max 3 stuks, geen intake nodig)
Collageen stimulatie gelaat (intake noodzakelijk)			
Pigment behandeling gelaat (intake noodzakelijk)			

€ 30,€ 90,€ 90,-

HuidStapje!

Manicure en pedicure

Pedicure per kwartier						€ 15,50
Manicure (incl. blanke lak)						€ 36,Nagels lakken (handen of voeten)					€ 16,-

Massages

Gelaats- decolleté- schoudermassage 				€ 36,Klassieke massage per half uur 					€ 35,Hotstone massage per half uur 					€ 38,50
Zwangerschapsmassage per half uur 				€ 38,50

HuidZicht!

Wimperverlenging d.m.v. extensions
Nieuwe set							€ 75,Refill na 2 weken						€ 30,Refill na 3 weken						€ 40,Refill na 4 weken						€ 50,Tarieven zijn in euro inclusief BTW, geldig t/m 31 juli 2015
Bij niet tijdig afzeggen (tenminste 24 uur voor de behandeling) zijn wij genoodzaakt
de kosten van de geboekte behandeling in rekening te brengen.

