PRIJSLIJST

HAAR
Knippen
Dames knippen en styling
Heren knippen en styling
Krullen knippen
Tondeuze
Kinderen knippen t/m 5 jaar
Kinderen knippen 6 t/m 12 jaar

€
€
€
€
€
€

29.50
24.50
49.00
17.50
10.00
15.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.00
45.00
55.00
65.00
60.00
45.00
17.50
35.00
55.00

Double Hair herplaatsen 1 stuk
Double Hair herplaatsten tot 5 stuks
Double Hair herplaatsen 6-10 stuks
Puntjes knippen icm DH herplaatsen

€
€
€
€

Balmain Hair Fill-in extensions
Balmain Hair Fill-in extensions 25 cm p. stuk
Balmain Hair Fill-in extensions 40 cm p. stuk

10.00
45.00
55.00
19.95

€ 2.50
€ 3.50

Kleurbehandelingen Keune Haircosmetics
Kleuren uitgroei
Kleuren aanzet
Kleuren half lang haar
Kleuren lang haar
Balayage v.a.
Spoeling
Bond Fusion bleach-bescherming toevoeging
Folies bovenlaag/contourlijn
Folie coupe soleil
* Wilt u met Oolaboo Ecolorgy gekleurd worden dan
geldt een toeslag van €10,Styling
Wassen, styling/modelfohnen
Opsteken
Haartoevoeging
Double Hair weft 40 cm p. stuk
Double Hair weft 55 cm p. stuk

€ 24.50
€ 24.50

€ 65.00
€ 124.00

Great Lengths Ultrasonic per 25 st.
20 cm
30 cm
40 cm
45 cm
50 cm
60 cm

€
€
€
€
€
€

106.25
136.25
148.75
158.00
173.75
223.75

NAGELS
IBX nagelverbetering
IBX + mini manicure (indien wekelijkse kuur)
IBX + mini manicure
IBX + shellac

€ 15.00
€ 20.00
€ 39.50

Gellak
CND Shellac naturel/color
CND Shellac french manicure
Shellac verwijderen

€ 29.50
€ 32.50
€ 7.50

Shellac verwijderen + nieuw
*Binnen 2weken is verwijderen van Shellac gratis.
*Alle Shellac behandelingen zijn inclusief manicure

€ 32.50

Manicure
Mini Manicure
Luxe of Color Manicure

€ 14.95
€ 19.95

Pedicure
Basis pedicure
Color Pedicure Shellac

€ 24.95
€ 34.95

Wimperextensions
Wimperextensions
Wimperextensions
Wimperextensions
Wimperextensions
Wimperextensions

nieuwe set 100%
nieuwe set 60%
opvullen na 2 weken
opvullen na 3 weken
verwijderen

One by one
€ 75.00
€ 60.00
€ 30.00
€ 35.00
€ 9.95

2D-6D
€ 99.00
€ 39.00
€ 45.00
€ 14.95

Het verven van wimpers en/of wenkbrauwen, het waxen/
epileren in het gelaat of peelings kunnen los aan de
behandeling toegevoegd worden.

Brows/ Lashes
Shape epileren & waxing
Powdertreatment incl. waxing

€ 12.00
€ 19.50

Wenkbrauwen verven
Wimpers verven onder & boven
Lashlift (inclusief wimpers verven)

€ 12.50
€ 12.50
€ 49.95

Cupping / Massage
Massage klassiek of cupping 30 min.
Massage klassiek of cupping 60 min.

€ 29.50
€ 59.50

Spraytan
Spraytan voor het gehele lichaam
Spraytan gezicht en decolleté
Spraytan boven of onderlichaam

€ 27.50
€ 14.50
€ 19.50

Lycon precision waxing

Permanente Make-up

Gezicht
Wenkbrauwen
Bovenlip
Wangen
Kin

€ 12.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 8.00

Bovenlichaam
Onderarmen
Onder- en bovenarmen
Oksels
Hele Rug
Hele Rug heren
Borst of bovenrug heren

€
€
€
€
€
€

Onderlichaam
Onderbenen
Onderbenen heren
Onder- en bovenbenen

€ 27.50
€ 42.50
€ 49.50

Brazilian
Full Brazilian
Brazilian Strip
Bikini Wax (bikini lijn)

€ 40.00
€ 35.00
€ 22.00

24.50
34.50
15.50
35.00
49.00
39.00

Wenkbrauwen inschaduwen
Wenkbrauwen hairstroke
Eyelash
Eyeliner boven of onder
Eyeliner boven & onder
Eyeliner boven breed

€
€
€
€
€
€

200.00
300.00
135.00
175.00
250.00
200.00

Permanente make-up refresh
(prijzen zijn vanaf prijzen en afhankelijk van de conditie van de huidige PMU).

Wenkbrauwen inschaduwen
Wenkbrauwen hairstroke
Eyelash
Eyeliner boven of onder
Eyeliner boven & onder
Eyeliner boven breed

Wij waxen geen intieme delen bij de man.
		

€
€
€
€
€
€

99.00
99.00
60.00
80.00
99.00
90.00

Gezichtsbehandelingen
Oolaboo Skin Care ceremonies

Oolaboo Welkom! Kennismaking
15 min.
• Huidanalyse en huidadvies op maat
• Reiniging
• Dag of nachtcreme afgestemd op huidconditie
• Sample voor thuis gebruik.

€ 15,00

Oolaboo Basis ceremonie
30 min.
€ 34,50
• Huid analyse en huidadvies op maat
• Reiniging
• Uitreiniging van de huid & behandeling onvolkomenheden
• Serum
• Dag of nachtcreme afgestemd op huidconditie
• Sample voor thuisgebruik
Oolaboo Luxe ceremonie
60 min.
• Huid analyse en huidadvies op maat
• Reiniging
• Dieptereiniging met product op
maat (scrub of lichte enzymatische peeling).
• Uitreinigingen van de huid en
behandelen onvolkomenheden
• Oolaboo Essential cocktail serum
afgestemd op huidconditie
• Drukpunt massage van het gelaat met masker
• Dag of nachtcreme afgestemd op huidconditie

€ 64,50

• Oolaboo BB cream skin superb
• Sample voor thuisgebruik
Superfoodies matcha ceremonie
60 min.
€ 64,50
• Huid analyse en huidadvies op maat
• Reiniging met Superfoodies facial oil
• Dieptereiniging met Superfoodies All over Gentle Scrub
• Kalmerend en herstellend gezichtsmasker
van Superfoodies Matchathee
• Dag of nachtcreme afgestemd op huidconditie
• Sample voor thuisgebruik
Superfacial Peeling ceremonie
60 min.
€ 69,50
• Huid analyse en huidadvies op maat
• Dieptereiniging met Oolaboo Intense of Gentle peeling
• Uitreinigingen van de huid en
behandelen onvolkomenheden
• Serum afgestemd op huidconditie
• Drukpunt massage van het gelaat met masker
• Dag of nachtcreme afgestemd op huidconditie
• Oolaboo BB cream Skin Superb
• Sample voor thuisgebruik

Skin Rebirth basis ceremonie
30 min.
€ 45,00
• Huid analyse en huidadvies op maat
• Reiniging met Skin Rebirth AHA cleanser
• Uitreinigingen van de huid en behandelen
onvolkomenheden
• Skin Rebirth Hydra infuser serum vol met hyaluronzuur
• Skin Rebirth resurfacer of cell renewer voor
herstel van de huidbarriere
• Sample voor thuisgebruik
Skin Rebirth Medic Ceremonie
- Deep Peeling
75 min.
€ 74,50
• Huid analyse en huidadvies op maat
• Reiniging met Skin Rebirth AHA Cleanser
• Micro Acid Dermapeel 01
• Micro Acid Dermapeel 02
• Skin Rebirth Hydra infuser serum vol met hyaluronzuur
• Guasha massage van het gelaat
• Superfoodies Matcha masker
• Skin Rebirth Cell renewer Skin Superb BB cream
• Sample voor thuisgebruik

Oolaboo Deluxe ceremonie
90 min.
(incl. massage & zuiverende thee).
• Huid analyse en huidadvies op maat
• Reiniging
• Dieptereiniging met product op maat
(scrub of lichte enzymatische peeling).
• Uitreinigingen van de huid en behandelen
onvolkomenheden
• Oolaboo Essential cocktail serum
afgestemd op huidconditie
• Drukpunt massage van het gelaat met masker
• Dag of nachtcreme afgestemd op huidconditie
• Oolaboo BB cream skin superb
• 20 minuten ontspannende rugmassage of
cuppingmassage (anti-cellulite).
• Sample voor thuisgebruik & kopje matcha thee

€ 89,50

Kuur Deep peeling
3x 30 min.
€ 180,00
Skin Roller *
3x 30min.
€ 250,00
Skin Roller *
6x 30 min.
€ 460,00
*Inbegrepen: voor deze behandeling reserveren wij uw
eigen skinroller t.w.v. €80,-

Op al onze prijzen en behandelingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Plan zelf je afspraak online op onze website
Arnhemseweg 211 • Apeldoorn • 055 - 533 24 59 • www.debeautyfabriekapeldoorn.nl

