COUPON

VAN € 75,- VOOR € 67,50

10 korting

Massage rug, schouder en nek (25 min.) _______________ € 24,00
Massage benen (25 min.) __________________________ € 24,00

Microdermabrasie
behandeling

Hotstonetherapie
30 minuten_____________________________________ € 30,00
45 minuten_____________________________________ € 43,00

25korting

%

%

‘Revolutionaire behandeling op basis van
vulkanische stenen en heilzame oliën’

✂
COUPON

COUPON

Tyro Superior
Anti-Age

Jessica pedicure

+ schouder-, rug- en nekmassage

25korting

SLECHTS

€ 75

,-

VAN € 52,50
VOOR € 40,00

%

COUPON

Manicurebehandeling
per behandeling _________________________________ € 25,00
Nagels van de handen lakken _______________________ € 20,00
Paraffine handpakking _____________________________ € 14,00
Jessica nail manicure ______________________________ € 52,50

Pedicurebehandeling
per behandeling in de salon ________________________ € 27,50
bij abonnement (min. 1x per 6 weken)________________ € 26,00
Nagels v/d voeten lakken __________________________ € 15,50
Jessica spa pedicure ______________________________ € 52,50

Essenstraat 53
1521 VC
Wormerveer
Telefoon
075 - 6216646
Email
info@perfectskin.nl
Internet www.perfectskin.nl

COUPON
Anti-stressmassage
& paraffine handpakking

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
08.30 - 16.00 uur

SLECHTS

Bij elke behandeling van

✂

€ 30

,-

lid van brancheorganisatie

www.perfectskin.nl

R
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Gespecialiseerd
in huidverbetering

• SINDS 1
9
99

GRATIS
wenkbrauwen
verven!

Sc h o o n h e i ds s a l o n

TYRO SUPERIOR
Anti-Age

Massage

20
J

COUPON

20
J

Perfect Skin Wormerveer maakt uitsluitend gebruik van klinisch geteste en
bewezen behandelingen, met echt bevredigende resultaten. Exclusieve en

• SINDS 1
9
99

R
AA

(veelal) gepantenteerde methoden, maken onze merken TYRO en Alain vandaag
de dag de nummer één op het gebied van specifieke instituutbehandelingen.

Specifieke huidproblemen

Specialiteiten

Harsen

Tyro-Pure Cleanse __________________________________________________€ 49,50
Tyro Hydra, de vochtbalans optimaliseren _________________________________€ 66,50
Tyro Superior Anti-Age, verstevigen en herstellen ___________________________€ 75,00

Verwijderen couperose, steelwratjes (enkel) ____________ € 28,50
Verwijderen couperose, steelwratjes (meerdere) _________ € 37,50
Ouderdomsvlekken verwijderen ____________________ € 37,50

Masque Modelant Souple

Rimpelcorrectie

Reiniging, Stimuleren, Peeling, Epileren,Vapozone / Warme
kompressen, Onzuiverheden weghalen. Eventueel harsen
bovenlip, Serum, Gelaat, Hals, Decolleté, Schouder,
Nekmassage, Masque Modelant Souple,
Dagelijkse verzorging _________________________________________________€ 52,00

BioSkinJetting enkele rimpels _______________________ € 72,50
BioSkinJetting zone of meerdere rimpels _____________ € 144,00
Fractional Needling_______________________________ € 84,00

Harsen bovenlip _________________________________€ 10,25
Harsen kin _____________________________________ € 11,50
Harsen bovenlip + kin ____________________________ € 15,75
Harsen bovenlip + kin + wangen ____________________ € 21,75
Harsen onderbenen ______________________________ € 23,75
Harsen gehele benen _____________________________ € 38,00
Harsen bikinilijn _________________________________ € 16,75
Harsen oksel ___________________________________ € 14,00
Harsen onderarm _______________________________ € 14,00

Basis behandeling
Reiniging, Peeling, Onzuiverheden weghalen,
Epileren, Bovenlip harsen of Serum, Gelaat, Hals, Decolleté,
Schouder, Nekmassage, Masker, Dagelijkse verzorging._________________________€ 39,00

Microdermabrasie
De complete huidverbetering, stimulans van de slecht doorbloede huid.Vermindering van de
fijne lijntjes en rimpels. Intensieve peeling van de huid. Behandeling ______________€ 87,00

Permanente Make up:
altijd een verzorgd uiterlijk
Bij permanente make up wordt d.m.v. een ultra-dunne naald
een speciale huidvriendelijke pigmentatievloeistof ingebracht.
Permanente make up is ideaal voor wenkbrauwen,
eyeliners en lippen.Tijdens het sporten, vakantie, zee of
zwembadbezoek,‘s morgens als u uit bed stapt of als u
in de wind loopt. Permanente make up blijft altijd op zijn
plaats en loopt niet uit. Permanente make up laat het
gezicht spreken!
Wenkbrauwen € 275,00
Eyeliner boven € 173,00
Eyeliner onder € 128,00
Retouche en/of correctie € 92,00

Verven
Wimpers verven ________________________________€ 11,00
Wenkbrauwen verven ___________________________ € 10,00
Wimpers en wenkbrauwen verven __________________ € 15,50
Epileren en modelleren ___________________________ € 17,00
Epileren _______________________________________ € 11,75

Make up
Lichte make-up__________________________________ € 19,50
Avond make-up ________________________________ € 43,50
(workshop op aanvraag)
Bruids arrangement _____________________________ € 149,00
(luxe gezichtsbehandeling, manicure
+ nagels lakken, proef make-up + op de dag zelf).

“Als specialist in huidverzorging bieden
wij u specifieke instituutbehandelingen
met onvergelijkbare expertise, zichtbare
werking en reële resultaten.”

