
Behandeling Dermalogica expert

Een gezichtsbehandeling volledig aangepast 
op jou persoonlijke huidtype-, conditie en 
wensen. Ik beschik over de expert status.

Pro Skin 30 min. € 39,00
Pro Skin 60 min. € 69,00

Geavanceerde behandeling met de Pro Power
Peel, Dermalogica's meest intensieve peeling

Expert Active 30 min. € 59,00
Expert Active 60 min. € 99,00

Microneedling Dermapen 3     plus € 30,00

Acnébehandeling

Acnébehandeling Dermalogica of Dermaquest

Voor een effectief resultaat is gebruik van de 
juiste huidverzorgingsproducten noodzakelijk.

Acné 30min. € 39,00
Acné 45min. € 58,00
Acne 60min. € 69,00

Aangezien ik over de specialisatie Acne 
beschik is het mogelijk, vaak met een 
verwijsbrief van de huisarts, in aanmerking te 
komen voor vergoeding van uw 
zorgverzekeraar (afhankelijk van uw 
verzekering).

Dermalogica en Dermaquest:
Alleen de allerbeste ingrediënten voor uw huid.
Behandelingen en producten zonder kleur- en 
geurstoffen, ged. alcohol, lanoline of minerale 
oliën. 

Behandeling DermaQuest

Resultaatgerichte behandeling met 
hoogwaardige ingredienten zoals peptides en 
antioxidanten.

Derma Facial 30 min. € 42,50
Derma Facial 60 min.  € 72,50

Intensieve peelings voor huidverbetering, 
effectief bij acné, pigmentatie en 
huidveroudering.

C-Infusion peel € 75,00
Pumpkin peel € 95,00

DermaPen 3, Advanced skin needling

Microneedling Dermapen 3             € 125,00

Automatisch verticaal vibrerende naaldjes die 
zorgen dat de huid zich op natuurlijke manier 
gaat herstellen, zodat de aanmaak van 
collageen wordt versneld. Verbetert de 
opname van producten.

Voor alle peelings en DermaPen 
behandelingen geldt dat juiste voor- en nazorg 
thuis, essentieel is voor een goed herstel en 
resultaat. 

Tijdens het intakegesprek zal ik u daarover 
adviseren. Het advies voor het beste resultaat is 
een kuur van 3 tot 6 behandelingen.

Ogen

Epileren (in model) € 17,25
Epileren (i.c.m. behandeling) € 11,50
Verven wenkbrauwen € 12,50
Verven wimpers € 17,25
Verven wenkbrauwen en wimpers € 28,75        
Verven wimpers,  wenkbrauwen 
en epileren € 39,00        

Harsen 

Bovenlip of kin € 12,50
Bovenlip en kin € 17,25
Oksels € 17,25
Bikinilijn € 23,00
Bikinilijn uitgebreid € 34,50
Onderbenen € 23,00
Bovenbenen € 28,75
Hele benen € 40,25
Armen € 23,00

Make-up

Make-up na behandeling, 10 min. € 12,50
Make-up, 20 min. € 23,00

Massage

Ontspannende, intensieve massage op basis 
van  verschillende technieken.

Massage 30 min. € 36,00
Massage 45 min. € 54,00
Massage 60 min. € 69,00

Massage 20 min. € 23,00
(in combinatie met behandeling)



Cadeaubon
Op zoek naar een origineel cadeau? Verras 
iemand met een bon van Glow, bijvoorbeeld 
voor een behandeling of een gewenst bedrag.

Producten afhalen
Wilt u een produkt of cadeaubon afhalen? Bel, 
of app dan leg ik het voor u klaar.

Tevens breng ik -indien mogelijk-  producten 
langs of stuur deze op (vanaf 75 euro geen 
bezorgkosten)

Annulering
Afspraak minimaal 48 uur telefonisch van 
tevoren annuleren, anders zijn wij genoodzaakt 
kosten in rekening te brengen.

ANBOS
Schoonheidssalon Glow is aangesloten bij de 
branchevereniging ANBOS.

Pinnen is mogelijk, gratis parkeren.

Tot ziens in Schoonheidssalon Glow! 

Anita Kreuk

prijswijzigingen en fouten voorbehouden
vorige prijslijst 2015 is komen te vervallen 

Openingstijden

Maandag   9:00 – 12:45, 18:30 – 22:00
Dinsdag   gesloten
Woensdag 10:00 – 16:00 *
Donderdag   9:00 – 12:45, 18:30 – 22:00
Vrijdag   9:00 – 12:45, 13:00 – 17:00 *
Zaterdag   9:00 – 15:00 *

* niet elke week

Behandelingen alleen op afspraak

Raminhout 46
2719 KN Zoetermeer
Rokkeveen wijk 19

tel 079-8891436
06-24833911 

info@schoonheidssalonglow.com

Prijslijst  2019

Dermalogica Expert

Dermaquest

Dermapen

Cellics

Lycogel

MTS Roller 

Lookx 

We Love the Planet

www.schoonheidssalonglow.com

http://www.schoonheidssalonglow.com/
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