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CADEAUBON
Wil je iemand blij maken 

met zalige cadeau? 

Kom langs of bel ons op 
en we leggen een bon 

voor je klaar. 

Je bent van harte welkom 
in mijn sfeervol 

schoonheidssalon. 

Voor meer info of afspraken 
neem gerust contact op! 

Tot snel, Shirley!

Hendrik Consciencestraat 20, 2300 Turnhout

gsm 0468 15 60 85

facebook Beauty and BodyCare



HOLISTICHE GELAATSBEHANDELING

Lutos Face Behandeling (60min) 60 euro 

Deze behandeling is aangepast bij jou huidtype. Dit bevatten huidanalyse, 
warme, aromatische voetenbad, ontspannende massage van nek, decolette, 
arm, en voeten. Dieptereiniging, peeling, aangepast masker, serum oogcreme, 
dagcreme en zonnecreme.

Royal Face Behandeling (90min) 85 euro

Een luxe holistiche gelaatsbehandeling met aangepast 
met jou huidtype. Krijg je warme aromatische voetenbad 
en ontspannende nek, arm en voet massage.Bijwerken 
met wenkbrauwen, diepte reneging, peeling, hydraterende 
masker, voedende serum, oogcreme, dagcreme met SPF. 

Anti–Age Behandeling (90min) 85 euro

•  Deze behandeling is een luxe anti–aging behandeling met 
ontspannende massage van nek, schouder, decolette, arm, en voeten.

•  Dit zorg voor vermindering van rimpels en fijn lijntjes 
•  Versteviging van huid
•  Geeft uw huid een zachte en jonge uitstralen
•  Breng balance in de uiterlijk en innerlijk energie.

MASSAGE (enkel vrouwen)

Hot Stone Massage 

• Rug       30min. 30 euro
• Volledige Benen  30min. 30 euro
• Volledige Lichaam 60min. 60 euro

MAKE-UP
• Dag of Avond Make-up (party make-up) 45 euro
• Bruidsmake-up met kennismaking en proefmake-up 90 euro
• Bruidsmake-up Pakket  prijs op aanvraag
   (proefmake-up, receptie make-up, photoshoot make-up) 

ONTHARING
• Oksels 10 euro
• Wenkbrauwen 10 euro
• Bovenlip/kin 10 euro
• Volledige Gelaatsontharing 20 euro
• Armen 20 euro
• Volledige Benen 30 euro
• Bikinilijn 15 euro
• Oksels, Bikinilijn, Volledige Benen 50 euro

MANICURE
• Basis manicure 20 euro
• Nagellak 10 euro
• Gellak 15 euro
• Gelnagel verwijderen 10 euro

  EXTRAS
• Steentjes/stuk 0.50 euro
• Glitters, stickers, foil, stamp 2 euro
• Nailart handpainted 5 euro

PEDICURE
• Basis Pedicure 20 euro
• Nagellak 10 euro
• Gellak  15 euro
• Harde Eelt of Likdorn verwijderen 15 euro
• Paraffine Behandeling 20 euro
• Spa Pedicure 40 euro


