
 

Verzorgende en voedende behandeling, geschikt voor ieder huidtype, huidconditie en huidleeftijd. De tijd 

in deze behandeling is vrij in te delen, keuze uit onderstaande.  

Basis Behandeling (60 minuten) € 62,00 

Basis Behandeling (90 minuten) € 72,00 

Basis Behandeling (120 minuten) € 82,00 

Keuze uit de volgende basiselementen: De behandeling wordt uitgebreid met keuze uit: 

Reinigen van de huid Exfoliëren 

Wenkbrauwen epileren/waxen Scrub 

Verwijderen onzuiverheden (10-20 min) Lysing 

Verven wenkbrauwen Massage 

Verven wimpers Ontspannende massage (15-25 min) 

Waxen bovenlip Bergkristal massage 

Waxen kin Masker 

Waxen wangen Verzorgend masker 

Afsluitende verzorging  

Lichte dag make-up  

In deze behandeling wordt er gewerkt met hoog geconcentreerde werkstoffen, vitamines, enzymen en 

peptiden voor mooiere resultaten. De tijd in deze behandeling is vrij in te delen, keuze uit onderstaande.  

Anti Aging Behandeling (60 minuten) € 72,00 

Anti Aging Behandeling (90 minuten) € 82,00 

Anti Aging Behandeling (120 minuten) € 92,00 

Keuze uit de volgende basiselementen: De behandeling wordt uitgebreid met keuze uit: 

Reinigen van de huid Exfoliëren 

Wenkbrauwen epileren/waxen Scrub 

Verwijderen onzuiverheden (10-20 min) Lysing 

Verven wenkbrauwen Microdermabrasie 

Verven wimpers Massage 

Waxen bovenlip Ontspannende massage (15-25 min) 

Waxen kin Bergkristal massage 

Waxen wangen Bindweefselmassage 

Afsluitende verzorging Cupping massage 

Lichte dag make-up Masker 

 Anti-aging masker met ampul 

 Oogmasker 



 

 

Waxen  

Waxen onderbenen € 35,00 

Waxen bovenbenen € 35,00 

Waxen onder- en bovenbenen € 60,00 

Waxen rug € 35,00 

Losse elementen, keuze uit onderstaande:  

Waxen/epileren wenkbrauwen, verven wenkbrauwen, verven wimpers, waxen 

bovenlip, waxen kin, waxen kaak/wangen 

 

1 Element € 17,50 

2 Elementen € 22,50 

3 Elementen € 27,50 

4 Elementen € 32,50 

5 Elementen € 37,50 

6 Elementen € 42,50 

Spotremover  

Met dit apparaat worden kleine oneffenheden op de huid behandeld, zoals 

bijvoorbeeld steelwratjes, rode puntjes en spider naevi. 

Starttarief € 15,00  

€ 1,00 per minuut 

Ieder seizoen heeft de huid een andere verzorging nodig, we zullen kiezen voor de werkstoffen die de huid 

ondersteunen waar dat nodig is. De tijd in deze behandeling is vrij in te delen, keuze uit onderstaande.  

Kijk op www.beautysalon-deborah.nl welke seizoensbehandeling op dit moment actueel is.  

Seizoensbehandeling (60 minuten) € 67,00 

Seizoensbehandeling (90 minuten) € 77,00 

Seizoensbehandeling (120 minuten) € 87,00 

Keuze uit de volgende basiselementen: De behandeling wordt uitgebreid met keuze uit: 

Reinigen van de huid Exfoliëren 

Wenkbrauwen epileren/waxen Scrub 

Verwijderen onzuiverheden (10-20 min) Lysing 

Verven wenkbrauwen Massage 

Verven wimpers Ontspannende massage (15-25 min) 

Waxen bovenlip Bergkristal massage 

Waxen kin Masker 

Waxen wangen Seizoensmasker met booster 

Afsluitende verzorging Seizoensmasker met ampul 

Lichte dag make-up Oogmasker 

http://www.beautysalon-deborah.nl/


Diamant Microdermabrasie – Ultrasone Behandeling – Huid verbeterend (60 minuten) € 80,00 

Een hele mooie behandeling met apparatuur, voor een algehele verbetering van de conditie 

van de huid.  

Met het diamanten opzetstuk wordt eerst een mechanische dieptepeeling gegeven om een 

zachte, fijne en egale huid te verkrijgen. Daarna worden hoogwaardige werkstoffen door 

middel van geluidsgolven ingesluisd, deze behandeling is pijnloos en voelt aangenaam aan. 

 

Diamant Microdermabrasie – Ultrasone Behandeling – Kuur (Vanaf 3 behandelingen) € 225,00 

Voor een duidelijke huidverbetering is een kuur aan te raden, iedere week 1 behandeling, 

duur van de kuur afhankelijk van het te behalen resultaat in overleg. 

 

Peeling ContrÂge – Huid verbeterend (60 minuten) € 80,00 

Chemische peeling bestaat uit het aanbrengen van een exfoliërende vloeistof (bijvoorbeeld 

amandelzuur), wat een gecontroleerde afschilfering (exfoliatie) van de bovenste lagen van de 

huid veroorzaakt, met als doel de huid te verbeteren door de aanmaak van een nieuwe 

opperhuid. Waxen is tijdens deze behandeling niet mogelijk. 

 

Peeling ContrÂge – Kuur (Vanaf 3 behandelingen) € 225,00 

Voor een duidelijke huidverbetering is een kuur aan te raden, iedere maand 1 behandeling, 

duur van de kuur afhankelijk van het te behalen resultaat in overleg. 

 

Microneedling Behandeling – Huid verbeterend (75 minuten) € 80,00 

Bij deze behandeling wordt met de mesopen micro kanaaltjes gemaakt, waardoor tot wel 

90% van de actieve werkstoffen diep in de huid kunnen dringen. De micro kanaaltjes worden 

weer mooi gesloten met huideigen collageen. De huid wordt steviger en gladder, fijne lijntjes 

en rimpeltjes worden gladder en minder diep, grove poriën krijgen een fijnere structuur. Een 

topbehandeling! Waxen is tijdens deze behandeling niet mogelijk. 

 

Microneedling Behandeling – Kuur (3 behandelingen) € 225,00 

De kuur is iedere 28 dagen, dit heeft te maken met het opbouwen van het collageen in de 

huid. Bij de behandeling van een litteken zal er een tijd gehanteerd worden van 14 dagen, dit 

heeft te maken met de afbraak van teveel collageen op het litteken. 

 

Cosmetische Bindweefselmassage Gezicht – Huid verbeterend (35 minuten) € 35,00 

Deze intensieve huid verbeterende massage maakt de huid duidelijk steviger en geeft een 

algemene verbetering van de huidconditie. 

 

Cosmetische Bindweefselmassage Gezicht – Kuur (10 behandelingen) € 300,00 

Een kuur bestaat uit 10 behandelingen. 

Week 1 : 2 keer per week 

Week 2 : 2 keer per week 

Vanaf week 3 : 1 keer per week tot einde behandeling. 

 

 
 


