Schoonheidsspecialiste
Gezichtsbehandeling 1:
 Reinigen van de huid
 Dieptereiniging (peeling)
 Wenkbrauwen epileren of verven
 Masker
 Dagverzorging
Deze behandeling duurt ca. 45 minuten.
Prijs: € 22,50
Gezichtsbehandeling 2:
 Reinigen van de huid
 Dieptereiniging (peeling)
 Wenkbrauwen epileren en verven
 Wimpers verven
 Harsen bovenlip, onderkin
 Onzuiverheden verwijderen
 Masker
 Gezichtsmassage
 Dagverzorging
Deze behandeling duurt ca. 90 minuten.
Prijs: € 55,00
Detox Treatment
Is een verfrissende, hydraterende, ontgiftende behandeling voor ieder huidtype. De huid
krijgt een nieuwe vitaliteit. Dit resulteert in een frisse en gezonde uitstraling.
 Reinigen van de huid
 Dieptereiniging (peeling)
 Wenkbrauwen epileren of verven
 Verwijderen oneffenheden
 Ampul en kruidenmasker
 Gezichtsmassage
 Dagverzorging
Deze behandeling duurt ca. 60 minuten.
Prijs: € 45,00
Anti-age behandeling
Is geschikt voor de rijpere huid. Het vermindert lijntjes en rimpels. Het geeft een gladde
huid.
 Reinigen van de huid
 Dieptereiniging (peeling)
 Wenkbrauwen epileren of verven
 Capsule en collageen oogpads
 Masker
 Gezichtsmassage
 Dagverzorging
Deze behandeling duurt ca. 90 minuten.
Prijs: € 50,00

Couperose behandeling
Voor de couperose huid. Het vermindert roodheid en zorgt voor een rustiger huid.
 Reinigen van de huid
 Lijnzaadpakking
 Dieptereiniging (peeling)
 Wenkbrauwen epileren of verven
 Ampul en gezichtsmassage
 Masker
 Dagverzorging
Deze behandeling duurt ca. 75 minuten.
Prijs: € 47,50
Skinrepairbehandeling
Voor de licht gevoelige huid. Het reduceert roodheid en voedt de huid.
 Reinigen van de huid
 Dieptereiniging (peeling)
 Wenkbrauwen epileren of verven
 Gezichtsmassage
 Serum en masker
 Dagverzorging
Deze behandeling duurt ca. 60 minuten.
Prijs: € 45,00
Hyaluron behandeling
Voor de vochtarme huid. Deze behandeling is voor de huid een verrijking en vasthouden van
vocht.
 Reinigen van de huid
 Dieptereiniging (peeling)
 Wenkbrauwen epileren of verven
 Ampul en gezichtsmassage
 Collageen oogpads en masker
 Dagverzorging
Deze behandeling duurt ca. 90 minuten.
Prijs: € 50,00
Softskin behandeling
Vermindert de spanning in de huid en krijgt door deze behandeling een minder trekkerig
gevoel.
 Reinigen van de huid
 Dieptereiniging (peeling)
 Wenkbrauwen epileren of verven
 Ampul en massage
 Masker
 Dagverzorging
Deze behandeling duurt ca. 60 minuten.
Prijs: € 45,00

Collageen behandeling
Dit is een behandeling voor de oudere huid.
 Reinigen van de huid
 Dieptereiniging (peeling)
 Verwijderen onzuiverheden
 Wenkbrauwen epileren of verven
 Ampul en massage
 Masker
 Dagverzorging
Deze behandeling duurt ca. 60 minuten.
Prijs: € 45,00
Aroma Touch massage
Henelle Schoonheid in Hantum biedt vanaf heden een Aroma Touch massage aan.
Bij de Aroma Touch massage wordt gewerkt met essentiële oliën. De massage is een
vriendelijke aanraking langs de meridiaanbanen en contactpunten op de rug en voeten.
Het doel is zowel het sympathische als het parasympatische zenuwstelsel i evenwicht te
brengen en daarmee het zelfhelende vermogen van het lichaam te versterken.
De essentiële oliën dringen diep in het weefsel door en ondersteunen waar nodig.
De Aroma Touch massage:
 zorgt voor ontspanning
 versterkt het immuunsysteem
 is helend met essentiële oliën
 ondersteunt het geestelijk welzijn en een gezond functionerend autonoom
zenuwstelsel
 werkt met energiebanen en contactpunten
 combineert Oosterse en Westerse geneeswijzen
 ondersteunt o.a. bij stress, depressieve klachten, pijn en chronische pijn.
Meer balans, minder stress.
Deze behandeling duurt 60 minuten.
Prijs: € 45,00
Natuurlijke wimperlifting.
Door deze wimperlifting krijg je een open en mooie blik. De wimpers worden vanaf de
wimperrand gelift. De krul blijft zo'n 6 weken zitten. Deze behandeling is niet schadelijk voor
de natuurlijke wimpers.
Prijs: € 35,00.
NIEUW - Henna brows en waxing.
Henna wordt gemaakt van de struik Lawsonia inermis, deze groeit in een heel droog
klimaat. De loten en bladeren van deze struik worden gedroogd en tot poeder gemalen. Het
is een zuiver natuurproduct waarmee je de huid en haren kunt kleuren.
Henna zal de structuur van het haar niet beschadigen, het is zelfs gezond voor het haar. Er
zijn meerdere kleuren mogelijk. Als je het voor de eerste keer gebruikt, is het moeilijk in te
schatten hoe het precies zal uitpakken.
Henna brows is anders dan gewoon verven. Niet alleen de haren worden geverfd maar ook
de huid. De wenkbrauwen lijken hierdoor voller en het tekenen met potlood of poeder
wordt hierdoor overbodig.

Samen met jou gaan we kijken naar de juiste wenkbrauwvorm. Hoe ziet deze er momenteel
uit en hoe wil je dat deze eruit komt te zien. Hierover ga ik je informeren. Ik ga kijken naar je
gezichtsvorm, hoe de natuurlijke wenkbrauw vorm loopt, de dichtheid van de haren, de
kleur van de wenkbrauwharen en de kleur van de huid.
Het varieert per persoon hoe lang de Henna verf blijft zitten. Maar het kan tot 20 dagen op
de huid blijven en daarna nog 6 weken op de wenkbrauwhaartjes. De verf is volkomen veilig
en beschikbaar in diverse tinten.
Voordelen Henna brows
 Wenkbrauwen zijn ready to go, niet meer dagelijks tekenen met potlood of poeder
 Tot 6 weken een mooie wenkbrauwkleur
 Duurzame, natuurlijke kleuring
 Kleur vervaagt niet
 Veilig en effectief
 Geurloos, geen ammoniak
 Geeft het haar glans door werkende looistof tannine
Nadelen Henna brows
 Sommigen vinden het een heel ‘gedoe’ om te verven met Henna
 Inwerktijd is langer i.t.t. chemische verf
 Kans op knoeien is groter
 Bij voorkeur niet gebruiken op haar dat onlangs chemisch behandeld is. Wacht in
ieder geval minimaal 2 weken voordat je Henna gebruikt, anders kan het een
ongewenst resultaat geven bijvoorbeeld een groene wenkbrauw.
Duur behandeling: 1 uur
Prijs: € 40,00 (inclusief verven wimpers)
Japanse gezichtsmassage
Japanse gezichtsmassage betekent letterlijk ‘het traditionele pad van de schoonheid’.
Deze massage is gebaseerd op Japanse filosofiën, met gebruik van diepe, ondiepe, snelle en
langzame technieken. Maar ook wordt gebruik gemaakt van strijk- en streeltechnieken en
een intensieve meridiaan (energiebaan) behandeling.
De behandeling van de meridianen en de acupunctuurpunten in ons hoofd- en halsgebied
stimuleren niet alleen een natuurlijke facelift, maar harmoniseert tevens je lichamelijke,
emotionele, mentale en sprituele lichaam.
De positieve effecten zijn door het hele lichaam voelbaar.
Deze behandeling duurt 60 minuten.
Prijs: € 30,00
Alle behandelingen zijn te combineren met:
Wenkbrauwen verven: € 8,50
Wenkbrauwen epileren: € 8,50
Wenkbrauwen verven en epileren: € 15,00
Wimpers verven: € 8,50
Comedonen / milia verwijderen: € 10,00
(per 15 minuten)
Harsbehandelingen:
Harsen bovenlip: € 7,50
Harsen onderkin: € 7,50

Harsen bovenlip en onderkin: €12,50
Harsen wangen: € 7,50
Harsen oksels: € 12,50
Massage:
Gezichtsmassage (incl. reiniging en crème): € 27,50
Massage rug, schouder en nek: € 30,00
Make-up:
Gelegenheidsmake-up: in overleg
Dag- en/of nachtmake-up: € 15,00 (per 30 minuten)
Manicure:
Nagels lakken: € 12,50
Nagels vijlen en lakken: € 17,50
Manicure incl. handmassage: € 20,00
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