MANICURE

mini mani
vijlen, lakken & nagellak
classic manicure man
classic manicure
incl nagellak
incl OPI gelcolor
incl OPI gelcolor + apply &
removal
OPI gelcolor
OPI gelcolor incl removal
OPI gelcolor hands & feet
incl removal
OPI gelcolor only removal:
hands
hands & feet

20 min
30 min
30 min
45 min
50 min
60 min

22,50
30,00
42,50
45,00
47,50
55,00

30 min
45 min
45 min
60 min

27,50
32,50
50,00
55,00

15 min
20 min

15,00
25,00

paraffine supplement		
nailart supplement level 1		
french manicure supplement		
biab incl. mini manicure		
biab incl. removal		

12,50
11,00
11,00
45,00
55,00

ABONNEMENTEN:

OPI gelcolor hands
OPI gelcolor hands incl. removal

PEDICURE

5=6
5=6

137,50
162,50

classic pedicure
incl. nagellak
incl. OPI gelcolor
incl. OPI gelcolor & removal
spa pedicure
incl. nagellak
incl. OPI gelcolor

45 min
50 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min

45,00
47,50
52,50
55,00
47,50
50,00
52,50

combi spa & classic pedicure
incl. nagellak
incl. OPI gelcolor

60 min
60 min
60 min

60,00
62,50
67,50

OPI gelcolor feet
OPI gelcolor feet & removal
nagellak feet
OPI gelcolor removal feet

30 min
40 min
20 min
15 min

30,00
35,00
25,00
13,00

MEDISCHE PEDICURE IJburg only
medische pedicure
medische pedicure nagellak
medische pedicure OPI gelcolor
medische pedicure OPI gelcolor
& removal

45 min
50 min
60 min

47,50
50,00
55,00

60 min

57,50

SUPPLEMENTEN MEDISCHE PEDICURE
nagelreparatie

15 min

13,00

MANICURE & PEDICURE

BROWBAR & QUICK FIX

epileren/waxen brows		
epileren & tinting		
threading (brow shapen met touw)		
threading & tinting		
brow shapen & make-up		
henna brows		
henna brows incl. epileren		
henna brows incl. threading		
only bovenlip threading		
only wimpers verven		
only bovenlip waxing		
only bovenlip & kin wax		
gezicht wax		
supplement browbar*:
wimpers verven		
bovenlip threading		
bovenlip waxing		
bovenlip & kin wax		
*behandeling in combinatie met brows

MAKE-UP

party make-up
60 min
party make-up & hairstyling
90 min
make-up workshop
vanaf 4 pers, prijs pp
120 min
visagie op locatie		

BRIDAL SERVICE

LASHES IJburg only
20,00
21,50
20,00
23,95
28,50
37,50
42,50
45,00
12,50
15,00
12,50
17,50
27,50
8,00
9,00
6,00
11,00

52,50
90,00
36,50
78,75

make-up/hairstying incl. proefsessie
365,00
make-up incl. proefsessie 		 220,00
supplement:
bruidegom haar & visagie		 27,50
Meer info op www.mjamsterdam.nl

wimpers nieuwe set
one-by-one
wimpers refill
binnen 3 weken
wimpers refill extra tijd
wimpers nieuwe set (russian)
wimpers refill (russian)
russian refill extra tijd
wimpers verwijderen
lashlift excl. verven
lashlift incl. verven

90 min

75,00

45min 40,00
60 min 50,00
120 min 119,00
60 min 52,50
90 min 78,75
20 min 20,00
45 min 52,50
50 min 57,75

MICROBLADING IJburg only

Dé nieuwste techniek op het gebied van
semi-permanente make-up. Met microblading
kan een perfecte natuurlijke wenkbrauw
gecreëerd worden.
De intake is gratis, 15 min en tot 2 dagen voor
de behandeling.
losse behandeling 		 199,00
nabehandeling binnen 2 maanden		 75,00
nabehandeling binnen 3 maanden		 89,00
nabehandeling binnen 1 jaar		 125,00

PMU

It’s All
About You

ijburg only

Permanente make-up is veelzijdig en op elke
leeftijd toepasbaar.
Intake is gratis , 15 min en tot 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

Je goed voelen en er goed uitzien zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 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
behandelingen. Daarbij testen we alles eerst zelf en selecteren we op basis van kwaliteit en vernieuwing. Ons team
bestaat uit meer dan 24 gediplomeerde vakvrouwen en -mannen. Door het volgen van trainingen zorgen we dat onze
kennis up-to-date blijft. Wij heten je graag welkom in onze beautystores.

Team MJ

www.mjamsterdam.nl | info@mjamsterdam.nl | insta#mjamsterdam | fb#mjamsterdam | pinterest#mjamsterdam

IJBURG
Pampuslaan 27–29
1087 HP Amsterdam-IJburg
020 – 416 50 98

DOWNTOWN
Ceintuurbaan 201
1073 CV Amsterdam
020 – 303 19 98

Tijdens een 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 indien gewenst een
supplement.

FACIALS | 30 MIN

clear start (tot 21 jaar) treatment
first facial students (tot 25 jaar)
classic facial cleaning		
classic facial treatment hydration
intense pro-power peel (peeling)

FACIALS | 45 MIN of 60 MIN
classic facial reiniging
classic facial anti aging
classic facial calming
classic vegan
classic facial + 1 supplement
classic facial + 2 supplement
classic facial + 3 supplement
intense & bindweefselmassage
intense & lpg
intense & beautyangel
intense & microdermabrasie
classic facial
by young professional

SUPPLEMENTEN

36,50
37,50
42,50
42,50
57,50

ABSOLUTION PRO VEGAN
100% vegan € 85,00

DERMALOGICA ALL IN ONE
voor de optimale huidconditie € 85,00

DERMALOGICA BEAUTY BOOTCAMP
60,00
60,00
60,00
60,00
65,00
70,00
72,50
62,50
62,50
62,50
65,00
30,00

72,50
72,50
72,50
72,50
77,50
80,00
82,50
75,00
75,00
75,00
75,00
35,00

(alleen als toevoeging aan je facial)

Wil je een keer iets extra’s proberen? Je hebt de
keuze uit de verschillende opties:
verven wimpers
10 min
8,00
verven wenkbrauwen
5 min
5,00
verven wimpers
en wenkbrauwen
10 min 11,00
wax bovenlip
5 min
6,00
wax bovenlip en kin
10 min 11,00
beautyangel
15 min 19,00
microdermabrasie
20 min 27,50
bindweefselmassage face
(manueel)
30 min 30,00
bindweefselmassage face
(LPG)
30 min 30,00
lichaamsmassage
30 min 31,50

HUIDTHERAPIE

Signature
Facials

Deze 5 behandelingen van 75 min zijn speciaal
ontworpen voor een maximale beleving van
skincare en ontspanning. Iedere behandeling
bevat een unieke combinatie van een facial,
massages, endermologie of lichttherapie.

IJburg only

De huidtherapeuten van Mediskincare zijn HBO
opgeleid en BIG geregistreerd. Zij behandelen
acne, pigmentvlekken, couperose, kalknagels etc.
Hiervoor gebruikt men de
meeste geavanceerde laser.
Sommige behandelingen
worden vergoed door de
zorgverzekeraar.

SKINCARE
& SPECIALS

facial & lpg & beautyangel € 87,50

COMFORT ZONE
SUBLIME ANTI AGING
speciaal tegen de fijne lijntjes € 90,00

BEAUTYMIX SKINCARE
& HOTSTONE
pure ontspanning € 90,00

PRO POWER PEEL

Dermalogica’s meest krachtige peeling. In deze
geavanceerde behandeling werken we o.a.
aan huidveroudering, fijne lijntjes en een egale
huidskleur. Door de Pro Power Peel laag op laag
toe te passen ervaar je maximaal resultaat en
huidverbetering op het hoogste niveau!
PPP losse behandeling
30 min 57,50
PPP incl. beautyangel
60 min 85,00
kuur PPP peel 30 min
4x 205,00
kuur PPP incl beautyangel
4x 305,00

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
en de huid zichtbaar strakker.
losse behandeling
25 min 31,50
kuur 1 beautyangel
5=6 157,50
kuur 2 beautyangel
10=13 315,00

BOTOX By Drs. Diederik IJburg only
lid van NVCG & KNMG erkend

intake gratis/free
botox 1 zone
vanaf 149,00
micro botox
vanaf 99,00
fillers 1 ml		 330,00

MICRODERMABRASIE

IJburg only

Tijdens de behandeling verwijderen we op een
gecontroleerde wijze de bovenste laag van de
opperhuid middels een apparaat met kristallen.
losse behandeling
50 min 65,00
kuur
4x 235,00

BINDWEEFSEL MASSAGE MANUEEL

Klassieke bindweefsel massage voor gelaat.
Dit is manueel. Ook deze is als supplement te
boeken of als kuur.
losse behandeling
50 min 68,50
kuur 1 bindweefsel manueel
5=6 342,50
kuur 2 bindweefsel manueel
10=13 685,00

LPG FACE

Fitness voor de huid. Endermologie® (LPG) is
een een mechanische bindweefselmassage.
Deze massage zorgt er voor dat de cellen in het
bindweefsel (weer) “wakker worden” zodat er
collageen wordt aangemaakt.
losse behandeling
50 min 68,50
kuur 1 LPG face
5=6 342,50
kuur 2 LPG face
10=13 685,00

WAXING SERVICE

IJburg only

onderbenen/ lower legs		 20,00
bovenbenen/ upper legs		 22,50
onder- & bovenbenen/full legs		 40,00
oksels / armpit		 17,00
onderarmen / lower arms		 21,00
onder- & bovenarmen / full arms		 29,00
bikini wax		 21,00
bikini wax (g-string)		 30,00
brazilian wax		 39,00
girl package 		 55,00
(bikiniwax, lowerlegs & armpits)
lady package		 83,50
(brazilian, full legs & armpits)
full body 		 165,00
rug/back		27,50
borst/chest		21,00

KLASSIEKE ONTSPANNINGSMASSAGE

De ultieme ontspanning van lichaam en geest:
30 min 40,00
45 min 52,50
60 min 67,50
90 min 90,00

DEEP TISSUE MASSAGE

Een diepe massage voor vastzittende spieren:
30 min 42,00
45 min 55,00
60 min 70,00
90 min 90,00

HOTSTONE MASSAGE

De therapeutische warmte van basaltstenen en
de diepe werking van essentiële oliën maken
hotstone massages uniek:
45 min 55,00
60 min 70,00

VOETREFLEX MASSAGE

60 min

70,00

ZWANGERSCHAPSMASSAGE

De zwangere vrouw ligt gedurende de massage
op haar rug en wordt ondersteund door
hydrowave kussens.
45 min 60,00

LPG BODY

Endermologie® (LPG) is een een mechanische
bindweefselmassage. Deze massage zorgt er
voor dat de cellen in het bindweefsel (weer)
“wakker worden” zodat er collageen wordt
aangemaakt. Met als resultaat dat de huid
strakker wordt, plaatselijk vet afbreekt en
cellulites verminderd.
losse behandeling
50 min 67,50
kuur
10x 575,00
vervolg kuur
5=6 337,50
LPG bodysuit		 25,00

LPG FACE & BODY
losse behandeling
kuur LPG face & body
kuur LPG face & body

90 min 95,00
5=6 475,00
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.
losse behandeling		 87,50
kuur 1 beautybootcamp
5=6 437,50
kuur 2 beautybootcamp
10=13 875,00

SPRAYTAN

spraytan full body 		

40,00

LUXE

All In One
combinatie treatments

LUXURY MAINTENANCE:
full manicure & full pedicure
incl. OPI gelcolor
105 min € 99,00

FRESH START:

classic facial 45 minuten & mini manicure
incl. OPI gelcolor
90 min € 95,00

GET IT ALL:

signature facial: beauty bootcamp &
OPI gelcolor hands & feet
135 min € 125,00

BODYCARE
& MASSAGES

