
Wij geloven niet in 1-fits-all.
Daarom bieden wij jou de keuze uit 3 topmerken.

Absolution
is een lijn waarvan de producten biologische ingrediënten bevatten. 

Minstens 60% van de ingrediënten zijn afkomstig van biologische landbouw. 
Daarnaast is 99% van deze plantaardige ingrediënten biologisch, 

waarbij 10% hiervan gecertificeerd biologisch vervaardigd is. 
De hoogwaardige producten kunnen allemaal in combinatie worden gebruikt 

(mix en match principe) waardoor we de behandeling en thuisadvies kunnen afstemmen op de 
huidconditie. 

[comfort zone] 
gebruikt alleen de beste ingrediënten van natuurlijke oorsprong om al je zintuigen te prikkelen. 

De behandelingen zijn zeer resultaat gericht maar zorgen ook voor de nodige ontspanning. 
Om de “real active beauty” te garanderen wordt alleen gebruik gemaakt 

van natuurlijke, voedende olieen en boters.
De producten worden geproduceerd in Italie met groene energie uit duurzame bronnen.

Dermalogica
streeft altijd naar een gezonde en mooie huid voor iedereen. 
Dermalogica is niet voor niets wereldwijd de eerste keus van 

professionele schoonheidsspecialisten en consumenten.
De gezichtsbehandeling is gericht op huidverbetering en wordt volledig op maat gemaakt. 

Tijdens de behandeling wordt gebruikt gemaakt van professional-only producten.

Kun je niet kiezen? 
Geen enkel probleem.

Tijdens je huidanalyse kunnen we samen met jou bespreken wat het beste past. 
Binnen een merk is het altijd maatwerk. 

Je kiest dus alleen het aantal minuten en in dien gewenst een supplement. 
Uiteraard houden we rekening met jou wensen.

Waxing service
onderbenen/ lower legs  18,50
bovenbenen/ upper legs  20,00
onder- & bovenbenen/full legs  37,50
oksels / armpit  16,00
onderarmen / lower arms  18,00
onder- & bovenarmen / full arms  25,00
bikini wax  18,50
bikini wax (g-string)  28,50
brazilian wax  37,50
girl package   49,00
(bikiniwax, lowerlegs & armpits)
lady package  79,00
(brazilian, full legs & armpits)
full body   99,00
(brazilian, full legs, arms & armpits) 

rug/back  25,00

ABONNEMENT:
voor alle (BODY) wax hebben we abonne-
menten je betaald 5 behandelingen en 
ontvangt er 6.

Botox & Huidtherapie 
(Mediskincare)

By Drs. Diederik, every friday.
intake gratis/free
botox 1 zone vanaf 99,00
fillers 1 zone  345,00

De Huidtherapeuten van Mediskincare zijn HBO opgeleid en BIG 
geregistreerd. Zij behandelen allerlei aandoeningen zoals acne, 
pigmentvlekken, couperose, kalknagels etc. Hiervoor gebruikt 
men de meeste geavanceerde laser. Sommige behandelingen 
worden vergoed door de zorgverzekeraar. Vooraf vind altijd een 
vrijblijvende intake plaats. Je ontvangt dan ook een indicatie 
van de kosten.

Browbar & quick fix
epileren evt icm wax  15,00
brow shapen (epileren & tinting)  19,95
threading brow shapen met touw  19,95
brow shapen (threading & tinting)  22,95
brow shapen & make-up  25,00

only bovenlip threading  12,50
only wimpers verven  12,50
only bovenlip waxing  11,00
only bovenlip & kin wax  17,50
gezicht wax  25,00

supplement browbar*:
wimpers verven  7,50
bovenlip waxing  7,50
bovenlip & kin wax  10,00
bovenlip threading  8,50
*behandeling in combinatie met brows

Microblading & PMU
Microblading is dé nieuwste techniek op het 
gebied van semi-permanente make-up. Met 
microblading kan een perfecte natuurlijke 
wenkbrauw gecreëerd worden. Elk haartje 
wordt individueel en met de hand getekend in 
de huid met een speciaal daarvoor bestemde 
Microblade-pen. De op maat gekozen of 
gemengde pigment wordt afgestemd op 
jouw haar- en huidskleur.

intake is gratis 
15 minuten, tot 2 dagen voor de behandeling
eerste behandeling   199,00
nabehandeling binnen 2 maanden  75,00
nabehandeling binnen 3 maanden  89,00
nabehandeling binnen 1 jaar  125,00

Permanente make-up is veelzijdig en op elke 
leeftijd toepasbaar. 

Intake is gratis 
15 minuten, tot 2 dagen voor de behandeling
eyeliner boven  150,00
eyeliner boven & onder  250,00
eyeliner nabehandeling 
binnen 6 weken  75,00 
eyeliner nabehandeling 
binnen 12 maanden  99,00

IT’S ALL ABOUT YOU ...

Je goed voelen en er goed uitzien zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Er is veel aanbod en steeds meer mogelijk.
Met onze kennis en passie voor het vak 
volgen wij de trends voor jou. We geven je 
graag een goed advies op het gebied van 
zorgvuldig gekozen producten en behande-
lingen.
Daarbij testen we alles eerst zelf en selecteren 
we op basis van kwaliteit en vernieuwing.
Ons team bestaat uit meer dan 
20 gediplomeerde vakvrouwen. 
Door het volgen van trainingen zorgen we 
dat onze kennis up-to-date blijft.
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OPENINGSTIJDEN IJBURG:

MA-DO 9.00-22.00
VRIJ-ZO 9.00-17.00
Prijzen gelden van 1/6 2018 tot 31/12 2018

MJAMSTERDAM     |     PAMPUSLAAN 27 – 29     |     1087 HP     |     AMSTERDAM     |     020  416 50 98

A M S T E R D A M
B E A U T Y S A L O N

Wij heten je graag welkom
 in onze beautystore



Beautyangel
De beautyangel is een collageen lamp. 
Het licht van de lamp wordt door de 
huidcellen opgenomen en zorgt voor een 
verhoging van de lichaamseigen 
productie van collageen, elastine en 
hyaluron. Bij regelmatig gebruik worden 
rimpeltjes gereduceerd, de huid zichtbaar 
strakker en het totale huidbeeld verbeterd. 

Eénmalige behandeling 25 min 
27,50
kuur 1 beautyangel  5=6 
137,50
kuur 2 beautyangel  10=13 
275,00

Lpg body
Endermologie een 100 % natuurlijke en 
pijnloze manier om de de slapende 
cellulaire activiteit in onze huid opnieuw te 
activeren om te strijden tegen alle onesthe-
tische tekenen, rimpels, verslapte huid, 
hardnekkige rondingen en sinaasappelhuid.

Eénmalige behandeling 50 min 
65,00
kuur lpg body
(10 behandelingen incl. bodysuit) 
 550,00

Lpg face
Als een echte fitness van de huid 
wekt endermologie® voor het 
gelaat de natuurlijke synthese van 
essentiële jeugdige stoffen weer 
op.

Eénmalige 
behandeling  50 min 
65,00
kuur 1 lpg face  5=6 
325,00
kuur 2 lpg face  10=13 
650,00

Specials
Acne treatment 45 min 49,50
Deze reinigende behandeling kan worden 
vergoed door de zorgverzekeraar.
Onze behandelaar heeft een anbos registratie 
voor deze behandeling. Overleg met je verze-
keraar of je in aanmerking komt.

Clear start treatment  30 min 32,50
Reinigende behandeling voor iedereen tot 21 
jaar. Tijdens deze behandeling wordt de huid 
schoongemaakt en verzorgd. 

Duo behandeling
Samen met je zus, moeder, vriendin, man of 
collega langskomen? Dat kan. We hebben een 
duo treatmentroom beschikbaar voor onze facial 
treatments. 
Bij een duo treatment ontvang je beide een 
korting van 15% op je behandeling. 
Geldt niet voor onze overige behandelingen.

Supplementen 
(AllEEN ALS TOEVOEGING AAN JE FACIAL):

Er is steeds meer mogelijk. Wil je een keer iets 
extras proberen? Heb je speciale wensen? Je 
hebt de keuze uit de verschillende opties:
verven wimpers 10 min 7,50
verven wenkbrauwen 5 min 5,00
verven wimpers
en wenkbrauwen 10 min 10,00
wax bovenlip 5 min 5,00
wax bovenlip en kin 10 min 10,00
beautyangel 15 min 17,50
microdermabrasie 20 min 25,00
bindweefselmassage face
(manueel) 30 min  27,50
bindweefselmassage face
(LPG) 30 min 27,50
lichaamsmassage 30 min 25,00

30 Min 37,50

Deze korte behandeling is voor 
iedereen met een drukke agenda. 
Tijdens de behandeling moeten 
we keuzes maken op basis 
van jouw wensen. We hebben 
verschillende mogelijkheden 
zoals hydratatie, reiniging of juist 
ontspanning
Verschillende behandel opties zijn:  
oppervlakte reiniging, diepte-
reiniging, serum, crème, masker, 
onzuiverheden verwijderen en 
massage. 

45 Min 55,00

Iets meer tijd? Deze no-nonsense 
facial pakt aan wat jij wil. Meer 
reiniging, massage of lastige 
wenkbrauwen? We horen graag 
waar jij de nadruk op wil leggen. 
Deze facial is ook zeer geschikt om uit te 
breiden met een supplement. 
De behandeling is als volgt opgebouwd: 
oppervlakte reiniging, dieptereiniging, 
masker, massage, serum, dag- en 
oogcrème.

60 Min 69,50

Signature facial. Het beste wat we te bieden 
hebben. We maken een behandeling 
op maat met altijd voldoende tijd voor 
massage. 
De behandeling is als volgt opgebouwd: 
oppervlaktereiniging, dieptereiniging, 
eventueel epileren, masker, massage, serum, 
dag- en oogcrème.

75 Min 77,50

Geen 18 meer? Wil je nog een stap verder 
gaan? Tijdens deze behandeling werken we 
met zeer luxe maskers en peelings voor een 
extra stap in anti-aging. 
De behandeling is als volgt opgebouwd: 
oppervlakte reiniging, dieptereiniging/
peeling, eventueel epileren, masker (gips of 
vlies), massage, serum, dag- en oogcrème.

Bindweefsel Massage Face
Bij de Lpg face werken we met een apparaat. 
We hebben ook de klassieke bindweefsel 
massage voor het gelaat. Dit is manueel. Ook 
deze is als supplement te boeken of als kuur.

Eénmalige behandeling 50 min 65,00
kuur 1 bindweefsel manueel 5=6 325,00
kuur 2 bindweefsel manueel 10=13 650,00

Lpg Face & Body
Eénmalige behandeling 90 min 90,00
kuur Lpg F&B 10=13 900,00

Beauty Bootcamp
Een bijzonder effectieve behandeling is de 30 
minuten facial in combinatie met bindweefsel 
(manueel of lpg) en de beautyangel. 

Eénmalige treatment  82,50
kuur 1 beautybootcamp 5=6 412,50
kuur 2 beautybootcamp 10=13 907,50

Een goede ontspanningsmassage zorgt ervoor 
dat je lichaam zich ontspant en je geest tot rust 
komt.
We hebben de volgende opties:

Klassieke ontspanningsmassage 
De ultieme ontspanning van 
lichaam en geest:
 30 min 32,50
 45 min 47,50
 60 min 57,50

Deep tissue massage 
Een intens diepe massage voor 
vastzittende spieren:
 60 min 62,50

Hotstone massage:
De combinatie van therapeutische warmte 
van basaltstenen en de diepe werking van 
essentiële oliën maken hotstone massages 
uniek
 45 min 50,00
 60 min 60,00

Zwangerschapsmassage:

De zwangere vrouw ligt gedurende de 
massage op haar rug en wordt ondersteund 
door hydrowave kussens. Deze kussens zijn 
gevuld met warm water en zorgen voor extra 
ontspanning van het zenuwstelsel
 45 min 57,50

Overige Body treatments:
spraytan full body   37,50
bodyscrub 60 min 60,00

Make-up & lashes
party make-up 60 min 40,00
party make-up & hairstyling 120 min 85,00
make-up fotoshoot 60 min 40,00
make-up les* 60 min 40,00
(bij aankoop van 75,= aan producten gratis)

make-up workshop
vanaf 4 pers 120 min 35,00
 
proef make-up bruid 60 min  65,00
make-up bruid 60 min 99,00
proef hairstyling bruid 60 min 75,00
hairstyling bruid 60 min 75,00

wimpers nieuwe set
one-by-one 90 min 75,00
wimpers refill
binnen 3 weken 45min  38,50
wimpers nieuwe set (russian) 120 min 119,00
wimpers opvullen (russian) 60 min 60,00
wimpers verwijderen 20 min 12,50
lashlift excl verven 45 min 50,00
lashlift incl verven 50 min 55,00

Hands & feet
classic pedicure 45 min  40,00
incl nagellak 50 min 42,50
incl gelcolor 60 min 47,50
incl gelcolor & removal 60 min 50,00
spa pedicure 60 min 50,00
incl nagellak 60 min 55,00
incl gelcolor 60 min 55,00

combi spa & classic pedicure
incl nagellak 60 min 57,50
incl gelcolor 60 min 62,50
gelcolor voeten 30 min 25,00
gelcolor voeten & removal 40 min 30,00
nagellak voeten 20 min 20,00
gelcolor removal voeten 15 min 12,50

mini mani
vijlen, lakken & nagellak 20 min 20,00
classic manicure man 30 min 25,00
classic manicure
incl nagellak 45 min 40,00
incl gelcolor  50 min 45,00
gelcolor 30 min 25,00
gelcolor incl removal 45 min 27,50
gelcoler hands & feet 45 min 42,50
incl removal 60 min 50,00
gelcolor only removal 
hands  10,00
hands & feet 20 min 20,00
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