Toe aan huidverbetering en ontspanning?
Laat uzelf en uw huid weer stralen met een
gezichtsbehandeling!

Behandeling DermaQuest

Make-up Lookx

DermaPeel

Alleen de allerbeste ingrediënten voor uw huid!
Behandelingen en produkten zonder kleur- en
geurstoffen, ged. alcohol, lanoline of minerale oliën.

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

Make-up na behandeling,
€ 11,50
Make-up
€ 22,50
Bruidsmake-up/avond make-up vanaf € 35,00

Behandeling Dermalogica

Pumpkin
Peptide
Salicyl
Skinbrite / pigmentatie problemen

€ 95,00
€ 95,00
€ 68,00
€125,00

Met behulp van Dermalogica Facemapping wordt er
een huidanalyse gemaakt om een behandeling
samen te stellen aangepast aan uw huidtype en
huidconditie.

Optioneel:
Masker & decolleté massage

€ 22,50

25 min. “Microzone”
45 min.
60 min.
75 min.

€ 34,00
€ 50,00
€ 65,00
€ 82,50

Deze peelings vereisen de juiste voor en nazorg
thuis voor een goed herstel en resultaat. Tijdens het
intakegesprek zal ik u daarover adviseren. Voor het
mooiste resultaat zijn 3 tot 6 behandelingen nodig.
DermaFacial

Behandelingen excl. epileren € 9,50
BioSurface Peel
BioSurface kuur, 6x + skin-kit

€ 85,00
€ 499,-

SkinBrite (pigment problemen)
C-Infusion (oppepper)
Peptide vitality (anti aging)
.
Stem Cell 3D (ultieme luxe)

Acnébehandeling
Voor een effectief resultaat is samenwerking
noodzakelijk, dus ook gebruik van de juiste
huidverzorgingsprodukten thuis!
Acnébehandeling Dermalogica of Dermaquest
30min.
45min.
60min.

Resultaatgerichte behandeling met hoogwaardige
ingredienten zoals peptides en antioxidanten.

€ 36,50
€ 52,50
€ 67,50

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

€ 59,50
€ 59,50
€ 69,50
€ 69,50

Ogen
Epileren (in model)
Verven wenkbrauwen
Verven wenkbrauwen en wimpers
Verven wimpers en
wenkbrauwen, epileren

€ 16,00
€ 11,50
€ 25,00
€ 35,00

Harsen
Bovenlip of kin
Bovenlip en kin
Oksels
Bikinilijn
Onderbenen
Hele benen
Armen

vanaf

€ 11,50
€ 16,00
€ 16,00
€ 22,50
€ 22,50
€ 37,50
€ 22,50

Supplementen
Enkel in combinatie met gezichtsbehandeling.

Optioneel:
Epileren
Microneedling met dermapen
Gezichtsmassage
MTS Masker

€ 9,50
€ 30,00
€ 20,00
€ 22,50

Verven wimpers
Rugmassage

€ 16,00
20 min. € 22,50

Massage
Dermapen
Hyaluron
Hyaluron deluxe
Antioxidant boost
Stem Cell 3D

€ 125,00
€ 155,00
€ 155,00
€ 155,00

Ontspannende, intensieve massage op basis van
verschillende technieken.
Massage rug
Massage rug, benen
Massage rug, benen, hoofd

30 min. € 34,00
45 min. € 51,00
60 min. € 65,00

Prijslijst 2015
Cadeaubon

Openingstijden

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

Produkten afhalen
Wilt u een produkt of cadeaubon afhalen? Bel, dan
leggen wij het voor u klaar.
Tevens breng ik -indien mogelijk- produkten 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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18:45 tot 22:15
18:45 tot 22:15
9:00 tot 18:00
gesloten
9:00 tot 17:00
9:00 tot 14:00 (*)
gesloten

niet elke zaterdag geopend

Behandelingen alleen op afspraak
Raminhout 46
2719 KN Zoetermeer
(Rokkeveen wijk 19)
tel 079-8891436
(06-24833911)

Huidverbetering, Schoonheidsverzorging,
Massage en Make-up.
Dermalogica
Dermaquest
Dermapen

info@schoonheidssalonglow.com

Académie
Lookx make-up
Lycogel
MTS Roller
Naif babycare

prijswijzigingen voorbehouden

www.schoonheidssalonglow.com

