U bent van harte welkom
in mijn schoonheidssalon!

Openi ngs t i j den
Maandag

09.00 tot 18.00

Dinsdag

13.00 tot 22.00

Woensdag

09.00 tot 18.00

Donderdag

13.00 tot 22.00

Vrijdag

09.00 tot 18.00

Graag mininmaal 24 uur van te voren
contact opnemen mocht u
verhinderd zijn, anders wordt er 25%
van de behandelkosten in rekening
gebracht.

Bent u vermoeid, gestrest of wilt u nét iets meer
verzorging? Laat u dan eens lekker verwennen met een
lichaamsmassage of een verzorgende schoonheidsbehandeling.

U stelt uw gezichtsbehandeling naar eigen wens samen.
Kijk voor alle onderdelen op de volgende pagina.

		Corina’s Salon
		
De Zuiling 87
		6662 RB Elst
TEL		
WEB
MAIL

0628278350
www.saloncorina.nl
info@saloncorina.nl

24U

Prijslijst

Losse onderdelen

Beauty treatment for you...

Vertroetel cheque

€ 27,50

De bovenstaande onderdelen naast een behandeling.

€ 7,50

Beauty classic treatment (90 min.)

€ 45,00

Harsen bovenlip, voetbehandeling of oogbehandeling.
De bovenstaande onderdelen naast een behandeling

€ 10,00
€ 6,00

Reiniging, peeling, masker,
lichte dagmakeup* en 3 keuze’s uit:
* gezichts/ decolletémassage
* epileren wenkbrauwen
* verven wimpers of wenkbrauwen
* harsen bovenlip en/of kin
* extra diepte reiniging met
waterdampapparaat
* verzorgende voetbehandeling
* verzorgende oogbehandeling

Beauty deluxe treatment (120 min.)

Hetzelfde als hierboven staat beschreven met een
extra gezichts/décolletémassage, voetmassage en
een dagmake–up*.

Manicure

Verzorgende hand en nagelbehandeling (45 min.)
Parafinepakking

Make-up

Dagmake-up (35 min.)
Feestmake-up (45 min.)

€ 60,00

Mini lift (60 min.)

€ 50,00

Reiniging, liftend masker en onder het masker
massage van handen en voeten.

Onderbenen (30 min.)
Bovenbenen (20 min.)
Onder en bovenbenen
Bikinilijn of oksels(20 min.)
Armen (30 min.)
Rug of borst vanaf:

€ 50,00

I curl (40 min.)

€ 32,50

IPL ontharing

Relax treatment for you...
Neck and shoulder massage

€ 30,00

Total body massage

€ 46,00

Hotstonemassage (30 min.)

€ 32,50

Hotstonemassage(60 min.)

€ 47,50

Rug massage (30 min.)

Lichaamsmassage (60 min.)

* In de avond i.p.v. make-up een anti stressmassage
met een massageballetje.

€ 23,50
€ 19,50
€ 37,00
€ 17,50
€ 20,00
€ 15,00

meer informatie hierover is te vinden op de website
of in de IPL folder.

Real Peel (60 min.)

Wimperpermanent, voor een permanente
krul in de wimpers.

€ 22,50
€ 25,00

Speciale bruidsmake-up of een bruidsarrangement.
Meer informatie hierover is te vinden op de website.

Harsen
€ 37,50

Reiniging, peeling, masker, een dieptereiniging en een
parafinepakking.

€ 26,00
€ 10,00

Beauty wedding treatment:

Acne treatment (60 min.)

Reiniging, fruitzuur peeling en een hydraterend
specialiteiten masker.

Vindt u het leuk om een lekkere
massage of schoonheidsbehandeling
aan een vriend of vriendin
cadeau te doen? Dan kunt u bij
mij terecht voor een cadeaubon.
Het bedrag bepaalt u zelf.

€ 12,50

Beauty basic treatment (30 min.)
Reiniging, peeling, en masker.

In mijn salon werk ik met de
producten van het merk Webecos.
Deze producten zijn allemaal op
natuurlijke basis en dierproefvrij.
Webecos Cosmetica voldoet aan
de hoogste kwaliteitseisen en wordt
volgens de modernste methoden
geproduceerd.

Wenkbrauwen modeleren, harsen bovenlip en kin,
dieptereiniging, gezichts/décolletémassage, verven
wimpers of wenkbrauwen.

