


BROWS:

Lycon 
Voor de face waxing en brows behandelingen werken wij met de 
LycoJET wax van Lycon. Een crème de la crème onder de waxen! Op basis 
van natuurlijke hars en bijenwas, wat betekend dat de wax uitermate geschikt 
is voor een overgevoelige huid.  LycoJET verwijdert alle verfijnde dons haar-
tjes, harde haartjes en haartjes die met het blote oog niet ziet, al vanaf 1 mm 
voor een langere haarvrije periode en nog zachter gevoel.

Brow Touch Up 
Bij onze Brow Touch Up gaat het veel verder dan gewoon epileren: we cre-
eren de perfecte brows, passend bij uw gezicht en uitstraling doormiddel van 
waxing, shaping, tweezing & trimming.
             

Brow Styling 
Moeite met het stylen van uw brows? Dan is onze Brow Styling de behande-
ling die u zoekt. Bij deze treatment laten wij u graag stap voor stap zien hoe 
u uw brows in vorm kunt brengen. Na afloop van de behandeling krijgt u van 
ons een passend brow styling product van Goldenrose. 
              

Brow paint 
Brows zijn hip en hot! Daarbij is het trendy om je brows een extra kracht 
en kleur te geven, waardoor ze ook direct een vollere uitstraling krijgen. De 
kleurbepaling doen wij graag in overleg met u. De Brow Paint zorgt ervoor 
dat u gemiddeld vier weken plezier heeft van vollere brows. Daarnaast geen 
zorgen, de kleur kan ook altijd maar één tint donkerder. 
           
          
Lash paint 
Lashes zorgen voor de impressie in uw gezicht. Tijdens de Lash Paint be-
handeling worden uw lashes vanaf de aanzet geverfd. Door het verven van 
uw lashes krijgen uw lashes meer volume en lengte, wat een boost geeft aan 
uw gezichtsuitstraling. 

 

Prijs: 10,-

Prijs: 8,-

Prijs: 8,-

Prijs: 10,-



Men brows
Men Brows wordt ook steeds meer een trend. Mannen met verzorgde brows, 
dat is wat vrouwen willen! Mannen ben niet bang dat wij er strak gestylde 
brows van maken, dit gaat geheel gepaard met uw wensen. 
           

Uni brows
Alleen last van overmatige haargroei tussen de brows? Dan is dit de behan-
deling waar u naar opzoek bent. Doormiddel van Lycon wax verwijderen wij 
de haartjes tussen uw brows. 
            

Henna Brows
Henna Brows is het nieuwste van het nieuwste binnen de brows technieken. 
Vindt u de gedachte om uw brows te voorzien van permanente make-up 
maar eng, dan is Henna Brows hetgene waar u naar opzoek bent! Doormid-
del van de Supercilium Brow Henna heeft u 5 tot 14 dagen plezier van het 
powderbrow effect op uw huid en blijft het 5 weken in de haartjes zichtbaar. 
(Deze behandeling is inclusief Brow Touch Up)
         

SOS Brows
Heeft u door de jaren heen alle trends gevolgd wat betreft brows? Heeft u 
daardoor teveel geplukt aan uw brows en is er bijna niks meer van over? 
Dan is de SOS Brows treatment iets voor u! Deze treatment beschikt over drie 
Brow Touch Up behandelingen om de vier weken. Daarbij zitten alleen wij 
aan uw brows en niet u. 
          

Face waxing:
Bovenlip     Prijs: 6,95
Kin     Prijs: 6,95
Bakkebaarden    Prijs: 8,95
Hals      Prijs: 8,95
Voorhoofd / Contourlijn   Prijs: 8,95

Prijs: 5,-

Prijs: 7,-

Prijs: 30,-

Prijs: 29,95



HANDS:

CND Shellac
CND Shellac zorgt voor minimaal twee weken een prachtig, sterk en kwalita-
tief resultaat. CND Shellac is in tegenstelling tot vergelijkbare polishes op de 
markt geen gelpolish of gellak. Shellac is een product uniek in haar soort met 
een samenstelling die nog steeds het best bewaarde geheim in beauty land 
is. Met CND SHELLAC hebben wij gekozen voor producten van de bes-
te kwaliteit, wat ook GEEN NAGELBESCHADIGING oplevert! CND SHELLAC 
wordt eenvoudig verwijdert in 10 minuten, zonder te soaken of te vijlen op de 
natuurlijke nagel en is dus geheel veilig om te dragen, zelfs voor zwangere 
dames!

CND Shellac      
De manicure voor minimaal twee weken mooie en verzorgde nagels. Deze 
treatment bestaat uit het vijlen en modeleren van uw nagels. Het verzorgen en 
hydrateren van uw nagelriemen met CND SolarOil en The Gift Label handcrè-
me en keuze uit ons CND Shellac assortiment. 
           

CND Shellac + Soak off
De manicure voor minimaal twee weken mooie en verzorgde nagels. Deze 
treatment bestaat uit het vijlen en modeleren van uw nagels. Het verzorgen en 
hydrateren van uw nagelriemen met The Gift Label handcrème, CND SolarOil 
en keuze uit ons CND Shellac assortiment. Inclusief het verwijderen van uw 
oude CND Shellac. 
             

Soak Off 
Het verwijderen van uw oude CND Shellac.
           

French Manicure    
De manicure voor minimaal twee weken mooie en verzorgde nagels. Deze 
treatment bestaat uit het vijlen en modeleren van uw nagels. Het verzorgen en 
hydrateren van uw nagelriemen met The Gift Label handcrème, CND SolarOil 
en the french manicure, het welbekende witte randje op de top van uw 
nagels. 
         

Prijs: 20,-

Prijs: 25,-

Prijs: 5,-

Prijs: 24,-



CND VINYLUX 
Deze treatment bestaat uit het vijlen en modeleren van uw nagels, verzorgen 
en hydrateren van uw nagelriemen en het lakken van uw nagels. 
           

Relaxing Manicure
Deze treatment bestaat uit het vijlen en modeleren van uw nagels, verzorgen 
en hydrateren van uw nagelriemen, CND Spa scrub met hot towel treatment, 
overheerlijke CND Spa handmassage & keuze uit ons CND Shellac 
assortiment. 
           

Easy Manicure
Deze treatment bestaat uit het vijlen en modeleren van uw nagels, verzorgen 
en hydrateren van uw nagelriemen, CND Spa scrub met hot towel treatment 
en een overheerlijke CND Spa handmassage.
           

Nailart Manicure
The nail treatment van het moment! Deze treatment bestaat uit het vijlen en 
modeleren van uw nagels, verzorgen en hydrateren van uw nagelriemen & 
uw nagels voorzien van een prachtige nail art met keuze uit ons CND Shellac 
assortiment. 

(22,- is de prijs voor 2 nailart nagels. Bij iedere 2 nagels die u extra wilt 
voorzien van nailart komt er een meerprijs van 2,- bij)

Nagellak verwijderen
Het verwijderen van uw oude nagellak
           
           

Prijs: 22,-

Prijs: 2,-

Prijs: 15,-

Prijs: 27,-

Prijs: 18,-



FEETS:

CND Spa
Ontdek een oase van rust en pure ontspanning met de producten van CND 
Spa CND Spa is een product op basis van de schoonheid van plantaardige 
producten die doeltreffend de huid preppen, zuiveren, perfectioneren en her-
stellen. Trakteer de huid op een zintuiglijke ervaring, verrijkt door voedende 
krachten van vruchten en bloemen. De CND SPA Collection vertelt de verha-
len van twee unieke ingrediënten: GARDENIA WOODS en BRIGHT CITRON. 
De 4-stappen behandelingen met florale of citrus geurnoten bevatten elk een 
soak, scrub, masker en lotion en zorgen voor een diepe verzorging. Daar-
naast biedt CUCUMBER HEEL THERAPY™ een scala aan gerichte behande-
lingen voor een intensieve verzorging van droge en ruwe eelt

Pedicure Treatment
Deze treatment bestaat uit een voeten bad met rustgevende kiezelstenen, 
knippen en vijlen van uw teennagels, verzorgen van de nagelriemen, een 
korte eelthandeling, het evt. verwijderen van likdoorns, kloven, ingroeiende 
nagels & CND Spa voeten crème. 
Wilt u de behandeling combineren met CND Shellac, CND Vinylux of een 
heerlijke voetmassage met CND Spa producten? Selecteer dan de gewenste 
upgrade bij het maken van uw afspraak. 
            

Upgrade Pedicure CND Shellac + 9,95

Upgrade CND Vinylux  + 7,95

Upgrade voetmassage 15 min + 7,95

CND Shellac feets
Deze treatment bestaat uit een voeten bad met rustgevende kiezelstenen, 
knippen en vijlen van uw teennagels, verzorgen van de nagelriemen, polijs-
ten & keuze uit ons CND Shellac assortiment. CND Shellac op uw tenen blijft 
gemiddeld 4 weken zitten. 
TIP: Na deze behandeling is de shellac droog en kunt u gelijk weer uw 
schoenen aan. 
            

Prijs: 29,95

Prijs: 20,-



CND Vinylux feets
Deze treatment bestaat uit een voeten bad met rustgevende kiezelstenen, het 
knippen en vijlen van uw teennagels, verzorgen van de nagelriemen, polijsten 
& lakken van uw teennagels met keuze uit ons CND Vinylux assortiment.
TIP: Neem uw slippers mee, nagellak heeft tijd nodig voor het uitharden!
           

• let op wij zijn geen medisch pedicure, daarom behandelen wij geen 
mensen met bloedverdunners, suikerziekte of aandoeningen die medische 
voetproblemen veroorzaken. 
• Duur van de behandeling is 45 min, hierin wordt zoveel mogelijk aan 
uw wensen voldaan qua verwijderen eelt, likdoorns, kloven etc. Echter is 45 
minuten een gemiddelde tijd, maar voor enkele voeten iets te weinig. Hiervoor 
is een upgrade extra tijd bij te boeken in overleg met onze specialist. 

Prijs: 15,-


