.

Alle Gezichtsbehandelingen bestaan uit:
*Huidanalyse.
*Reiniging.
*Diepte reiniging.
*Peeling,
*Epileren van de wenkbrauwen.
*Massage van gezicht, hals, decolleté schouders
en nek.
*Creme masker.
*Dag of nachtverzorging en oog Creme.

IN DE
BEHANDELINGEN
GEBRUIKEN WE DE
PRODUCEN VAN
BIODROGA.&
BIODROGA MD.
DEZE WORDEN
AFGESTEMD OP UW
HUIDTYPE,
HUIDCONDITIE
EN UW WENSEN EN
BEHOEFTE VAN DAT
MOMENT.

•
GEZICHTSBEHANDELING 18+ 60 min
Keuze uit Moisturizing / Energizing / Oxegyn /Men Sensation

€ 63,50

• GEZICHTSBEHANDELING AGING 30+ 75 min
Keuze uit Repair / Anti Age cell / Golden Caviar /

€ 77,50

Met EXTRA : Microdermabrasie Peeling of fruitzuur 20%,ofAHApeeling
Speciaal Vliesmasker of golden caviar masker ipv creme masker. &hals en decollete creme.
• GEZICHTBEHANDELING UITGEBREID 45+ 75min
Keuze uit Age Perfect / Lotus & Sience

€ 79,50

Special Peeling microdermabrasie /fruitzuur20%/ AHAPeeling/enzymatische peeling/Thermotox
AMPUL afgestemd op uw huidtype
Naar wens NFL massage of ontspanningsmassage
Aangepast masker naar uw huid behoefte op dat moment.
• REINIGINGS GEZICHTSBEHANDELING 12+ 45 min
€ 49,50
Huidanalyse,-Reiniging,-Peeling,-Diepte reiniging- Masker- Creme. Specifiek bij Acne.

EXTRA IN BEHANDELING

HARSEN EXTRA IN BEHANDELING
Harsen bovenlip, kin of kaak

€

8,00

Verven wimp of wenkbr

€

8,00

Harsen Oren of neus

€

8,00

SPECIALS zie speciaalbehandelingen.
Ampullen
€ 7,00
Diverse soorten huidverbeterende peelings
Microdermabrasie
€ 15,00
Fruitzuur 20%
€ 15,00
Fruitzuur 30/40%
€ 22,50
Vliesmasker v.a.
€ 10,00
Natural Face Lifting Massage
€ 15,00

DEELBEHANDELING GEZICHT
Epileren en/of Harsen wenkbr

€13,50

Harsen bovenlip

€13,50

Harsen kin

€13,50

Harsen kaaklijn

€13,50

Verven wimpers

€13,50

Verven wenkbrauwen

€13,50
Bij een gezichtsbehandeling word er in
combinatie €8,00 per item berekend

MAKE UP / VISAGIE

MAKEUP/VISAGE
Dag/avond make-up
Bruids make-up incl proef
Make up bruids gasten
Op locatie in overleg

€ 25,50
€ 110,00
€ 32,50

• 1 keuze €13,50
• 2 keuze's €21,95
• 3 keuze's €32,95
• 4 keuze's €38,95

.

HUIDVERBETERINGS TECHNIEKEN
doeltreffend bij:
•fijne rimpels
•onzuivere huiden
•huidveroudering
•oppervlakkige pigmentvlekken
•acne littekens (vlekjes)
•zonneschade
•rokershuid
•grove poriën
•grove huidstructuur
•futloze huid
FRUITZUUR Biodroga MD
Microneedling
Microdermabrasie
Couprose behandeling

Natural face lifting
Vraag in de salon naar de mogelijkheden voor uw huidtype en wensen.

SKIN REFINING MET FRUITZUUR

Tijdens de behandelingen wordt er gebruik gemaakt van de verantwoorde zuren; Glycolic-zuur
en fruitzuur. 20/30/40/50%
Absolute huidverbetering kan gerealiseerd worden met deze nieuwe behandelmethode die
is gericht op verschillende problemen van de huid ( acne littekens, grove porien, een onzuivere
huid, lijntjes en rimpels, pigmentvlekken, onregelmatige teint).
De huidverbetering kan gerealiseerd worden wanneer u deze behandeling als een kuur volgt.
Evt ook bij de behandeling extra toe te passen.
vraag de kuurprijzen /opbouw in de salon en wat voor uw huidprobleem het beste advies is.
FRUITZUUR Biodroga MD
•FRUITZUUR skin refining TREATMENT
45min
Reiniging/peeling/MD Microlift masker/special Booster/creme
• Extra Hals en decollete
• FRUITZUUR zonder vliesmasker

€ 75,00
€ 15,00
kort € 62,50

MICRODERMABRASIE

MICRODERMABRASIE diamondpeel

SPECIAAL BEHANDELINGEN BIODROGA MD

TELE BEHANDELING COUPROSE

VERWIJDEREN VAN GESPRONGEN ADERTJES, STEELWRATJES
• Tele weg Behandeling
Met speciaal coolings masker. MD ROSA Calm SERUM
• Tele's weghalen meer
dan 2 tot max 10min los
• Tele's weghalen l a 2 los etra in behandeling
• Steelwratjes lichaam weghalen

€ 75,00
€ 38,00
€ 23,50
€ 23,50

SKIN REFINING MET MICRONEEDLING DERMAROLLER

Microneedling is een wetenschappelijk erkende en veilige methode om diverse huidproblemen te
behandelen en om structurele en duurzame huidverbetering te bewerkstelligen. Het heeft nauwelijks
bijwerkingen en is een perfect alternatief voor filler-injecties en chirurgische ingrepen.

Hoe werkt het?
De fijne naalden van de Beauty Roller dringen diep in het huidoppervlak (epidermis) en ontwikkelen in een
fractie van een seconde kleine openingen; micro-kanalen. Ze imiteren een micro-defect in de diepere
huidlaag en stimuleren hierdoor bepaalde receptoren en groeifactoren om het eigen reparatie-mechanisme
van het lichaam te activeren. Het lichaam zorgt voor directe verhoging van collageen, elastine en
hyaluronzuur om de huidstructuur te herstellen en om de huidregeneratieprocessen te versnellen.
Tegelijkertijd zorgen de micro-kanalen ervoor dat werkstoffen beter door de huid worden opgenomen.
Direct na de eerste behandeling ziet de huid er frisser, jonger en steviger uit en de huidstofwisseling wordt
gestabiliseerd

MICRONEEDLING Biodroga MD
• MICRONEEDLING

45min € 90,00
Reiniging/peeling/vitamine c & Hyaluronacid ampul/ md Microlift vliesmasker/creme
• COMBI
MICRONEEDLING & FRUITZUUR TREATMENT
DOELTREFFENDE direct resultaat
75 min €145,00

NATURAL FACE LIFTING MASSAGE

NFL zijn manuele behandelingen ter verjonging van het gelaat en verbetering van de huid.
U krijgt een gepersonaliseerde /Analyse behandeling op basis van uw vraag, de nood van uw
huid en uw budget.
“’wij maken positief gebruik van de natuurlijke werking van het lichaam” voor jong en oud.
Soorten behandelingsmethoden.
Natural face lifting, Tone Booster, Collagen booster.
•INTAKE
€ 15,00
•NFL 15 min deel
€ 15,00
Alleen extra in gezichtsbehandeling
•BEHANDELING/Massage Treatment
€ 61,50 p.k
max 45 min
• BEHANDELING/Met NFL
€ 79,50
75 min
Kuurprijzen & advies op aanvraag in de salon.
5-10-15 keer

PEDICURE

PEDICURE
Pedicure

€ 39,50

Pedicure Beperkt max30 min

€ 36,50

Pedicure EXTRA aandacht max 60 min

€ 43,00

Pedicure deelbehandeling 15 min binnen 4 weken

€ 21,50

Pedicure na 8 weken

€ 41,00

Pedicure le keer +intake

€ 42,50

Teen nagels lakken: base, kleur en topcoat

€ 9,95

Gel nagels voet

€ 31,50

Spa de luxe behandeling

€ 35,00

WIST U DAT WE
MET ONZE
VOETEN
GEMIDDELD
180.000
KILOMETER
LOPEN IN EEN
MENSEN LEVEN.
DIT IS RUIM 4
KEER DE
WERELD ROND.
HET IS DAAROM
ZEER
BELANGRIJK OM
UW VOETEN
GOED TE
VERZORGEN.
VOETEN
VERDIENEN
AANDACHT!

EXTRA IN PEDICURE BEHANDELING
NAGELREPARATIE

Gelnagelreparatie 1grote teen

€ 17,50

Gelnagelreparatie 2grote tenen

€ 32,50

Gelnagelreparatie kleine teen

€ 12,50

NAGELBEUGEL

Nagel1teen

€ 45,00

Vanaf 2 nagels

2e

Oplossen van de groei in de nagelvorm .En druk vrijleggen.

Wrat-Orthese
Wrat weghalen in behandeling

€ 7,50

Wrat weghalen meer dan 1

€ 10,00

Wrat weghalen losse afspraak

€ 17,50
Orthese vanaf

€ 15,00

€ 40,00

ONTHAREN/HARSEN
LICHAAM
Onderbenen
Bovenbenen
Gehele benen
Onderarmen
Bovenarmen
Gehele armen
Oksels
Bikinilijn
Biki Streepje
Biki Full

€ 20,95
€ 22,00
€ 40,00
€ 20,75
€ 20,75
€ 40,00
€ 18,75
€ 22,00
€ 27,50
€ 35,00

ONTHAREN/HARSEN
LICHAAM MAN
Borst
Schouders
Rug
Billen
Voeten
Oren

COMBI PAKKET HARSEN
€ 20,75
€ 18,50
€ 20,75
€ 20,75
€ 8,00
€ 8,00

deel

• 2 keuze's
• 3 keuze's

€ 40,00
€ 55,00

Keuze uit
• Onderbenen
• bovenbenen
• onderamen
• bovenarmen
• oksels

023-5373521

MANICURE

MANICURE
Manicure excl lak
Deel Manicure alleen knippen/vijlen max 15 min
Nagels lakken: base, kleur en topcoat

€ 35,00
€ 21,50
€ 9,95

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen 2021/2022 en incl 21% btw.

KLANTENKAART
Uw voordeel:
• Met de klantenkaart krijgt u net dat beetje extra’s.
• U profiteert van aanbiedingen & acties en u wordt als eerste via de email
op de hoogte gehouden van de allernieuwste ontwikkelingen.
• En bovendien spaart u voor iedere bestede Euro 2% korting aan spaar
punten.
•Verdere informatie over de mogelijkheden van de pas zijn te
verkrijgen in de salon.

Bij inleveren van 125 punten ontvangt u een
kadobon t.w.v. € 2,50

Bij inleveren van 500 punten ontvangt u
een kadobon t.w.v. € 10,00

Bij inleveren van 250 punten ontvangt u een
kadobon t.w.v. € 5,00

Bij inleveren van 750 punten ontvangt u
een kadobon t.w.v. € 15,00

SEIZOEN BEHANDELING/SPECIALS/ACTIES
Vraag ernaar in de salon, of kijk op facebook naar de wisselende behandelingen

.

ANNULEREN:
Wilt u de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren
annuleren, anders zijn wij genoodzaakt 50%
van de behandeling door te berekenen.

023-5373521

06-40641677 www.biomensural.nl info@biomensural.nl

Badelochstraat 44 2026 VN Haarlem Ingang achterom, alleen op afspraak.

