Losse Modules
Epileren en verven
Epileren wenkbrauwen
Verven wimpers of wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
Epileren wenkbrauwen, verven wimpers
en wenkbrauwen

Harsbehandelingen
Bovenlip of kin
Bovenlip en kin
Wangen
Onderbenen
Bovenbenen
Onder- en bovenbenen
Armen
Oksels
Bikinilijn

Make-up
Standaard make-up

Masker

€ 8.50
€ 8.50
€ 15.00
€ 20.00
€ 7.50
€ 14.00
€ 8.50
€ 17.50
€ 20.00
€ 35.00
€ 15.00
€ 12.50
€ 13.50

schoonheidssalon

Alcantara
schoonheidssalon

Alcantara
Groeneweg 22
1851 PN Heiloo
Tel: 072-888 80 59
Mob: 06-24 80 53 15
www.salonalcantara.nl

€ 18.00

Oogmasker
Gelaats- en decolletémasker

€ 10.00
€ 18.00

Ampul

€ 7.00

Massage
Klassieke massage
Lichaamsmassage (60 min.)
(90 min.)
Inclusief rugscrub- en packing (90 min.)

€ 45.00
€ 60.00
€ 75.00

Kruidenstempelmassage (rugbehandeling)

Rugscrub, massage rug, nek en schouders,
rugpacking van warme kruidenolie (60 min.)

Deelbehandelingen
Handen of voeten
Gelaat, hals en decolleté
Hoofd, nek en schouders
Rug, nek en schouders
- Inclusief rugpeeling en packing

€ 58.00
€ 10.00
€ 17.50
€ 17.50
€ 23.50
€ 40.00

* Bent u verhinderd, zeg dan uw afspraak tijdig
(24 uur van tevoren) af, dan hoef ik de
behandeling niet in rekening te brengen.

KvK 37162231. Op leveringen zijn de Algemene voorwaarden
van toepassing zoals gedeponeerd bij de ANBOS.

Behandelingen
&
Modules

schoonheidssalon

Alcantara
Een salon met een compleet aanbod van
behandelingen in een heerlijk rustige omgeving.
Ik sta graag voor u klaar.

Linda van der Kraan-Caballero

Behandelingen
Basis gelaatreinigingsbehandeling

Oppervlakte- en dieptereiniging met borstelapparaat of vapozone, onzuiverheden verwijderen,
masker, dag- of nachtcrème. (45 min.)

Ontspannende gelaatsbehandeling

€ 43.00

Luxe gelaatsbehandeling

€ 50.00

Basis behandeling uitgebreid met massage van
gelaat en decolleté. (75 min.)
Basis behandeling uitgebreid met epileren,
wimpers of wenkbrauwen verven, massage van
gelaat en decolleté. (90 min.)

Verwen gelaatsbehandeling

Basis behandeling uitgebreid met epileren, wenkbrauwen of wimpers verven, ampul, anti-rimpel
behandeling, oogmasker, massage gelaat en
decolleté, collageenvliesmasker, dag- of
nachtcrème. (105 min.)

Kaviaar anti-age behandeling

Oppervlaktereiniging, dieptereiniging met borstelapparaat of vapozone, oogcontour, anti-rimpel
behandeling, massage van gezicht en decolleté,
kaviaarmasker, dag of nachtcrème. (90 min.)

Acné behandeling Pure Balance

Bij
schoonheidssalon

Alcantara
komt uw ware
schoonheid boven!

€ 30.00

Reiniging, peeling met borstelapparaat,
soft cleansing met vapozone, onzuiverheden
verwijderen, serum, speciaal acnémasker,
dag- of nachtcrème. (75 min.)

€ 75.00

€ 63.00

€ 50.00

€ 43.00

Luxe behandeling voor mannen

Basis behandeling uitgebreid met rug- en
schoudermassage. (90 min.)

6.00
6.00
6.00
10.00
6.00
6.00
17.50

Basis behandeling

€ 23.00

Luxe behandeling

€ 35.00

French behandeling

€ 27.50

French Deluxe behandeling

€ 39.50

Basis behandeling uitgebreid met peeling,
massage en packing.

Als French behandeling uitgebreid met
kruidenbad, peeling en packing.

Basis behandeling voor mannen

€
€
€
€
€
€
€

Manicure / Pedicure

Reiniging, nagelolie, verzorging nagelriemen,
massage, handcrème, lak.

€ 21.00

Oppervlakte- en dieptereiniging met
borstelapparaat of vapozone, onzuiverheden
verwijderen, hoofd- en nekmassage, masker,
gezichtscrème. (60 min.)

Epileren wenkbrauwen
Verven wimpers
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
Bovenlip harsen
Kin harsen
Oog behandeling

Reiniging, nagelolie, verzorging nagelriemen,
handcrème, lak.

Oogbehandeling

Reiniging, ampul, oogcollageenmasker,
oogmassage, oogcrème.

Aanvullende Modules
bij behandeling

Ik werk met producten van:

uit Zwitserland

€ 58.00

Because you are special!

