Uw huid is uniek: zij weerspiegelt uw emoties, uw omgeving, uw intimiteit.
Absolution is vervaardigd van gecertificeerd biologische en wilde plantenextracten,
mineralen en vitaminen, die essentieel zijn voor de jeugdigheid en de balans van uw huid.
Gecertificeerd biologisch, anti-veroudering en unisex. Een huidverzorgingslijn op maat:
makkelijk af te stemmen op de stemmingen en behoeften van uw huid.
Absolution Basic
30 min. €34,25

Absolution Comfort
60 min. €68,75

Absolution Intensive
75/90 min. €88,25

- reiniging
- peeling
- moisturizer

- reiniging
- peeling
- massage
- crémemasker
- armmassage
- moisturizer

- reiniging
- peeling
- massage
- crémemasker
- Thermisch masker
- armmassage
- moisturizer

* Alle Absolution behandelingen zijn inclusief wenkbrauwen epileren/harsen en onzuiverheden verwijderen.
Losse behandelingen zijn optioneel bij te boeken tegen een meerprijs

HydroPeptide is marktleider in het gebruik van peptiden en bezorgt ongeëvenaarde antiverouderingsresultaten. Sinds 2004 heeft HydroPeptide een ware revolutie teweeggebracht
in de huidverzorging. Deze cosmeceutical gebruikt de kracht van peptiden als boodschapper
van moleculen op celniveau en verbetert de hydratatie, vermindert lijntjes en rimpels
zienderogen en de huid krijgt haar natuurlijk gloed terug.
Hydropeptide Express Facial
30 min. €43,75

Hydropeptide Customized Facial
60 min. €79,95

- reiniging
- toner
- masker & peeling
- armmassage
- moisturizers

- reiniging
- toner
- peeling (2 stappen)
- massage
- crémemasker
- armmasage
- moisturizers

Hydropeptide Intense Refresh Facial
75 min. €99,95

Hydropeptide Ultimate Facial
90 min. €129,95

- reiniging
- toner
- peeling (2 stappen)
- massage
- crémemasker
- PolyPeptide Collagel+ masker voor gezicht
- armmassage
- moisturizers/SPF 30

- reiniging
- toner
- peeling (2 stappen)
- massage
- crémemasker
- PolyPeptide Collagel+ masker voor gezicht, hals, decolleté
- armmassage
-moisturizers/SPF30

* Alle Hydropeptde behandelingen zijn inclusief wenkbrauwen epileren/harsen en onzuiverheden verwijderen.
Losse behandelingen zijn optioneel bij te boeken tegen een meerprijs

Nouveau Contour is de toonaangevende leverancier van geavanceerde apparatuur en pigmenten
voor permanente make-up. Met de unieke computer-gestuurde apparatuur ben jij verzekerd
van perfecte resultaten.
Voor het uitvoeren van permanent make-up behandelingen is kennis, professionaliteit en
kwaliteit een absolute noodzaak. Daarom kiest Beautysalon ZUIVER. voor Nouveau
Contour. Perfectie in permanent make-up is de allerhoogste eis.
PMU Micropigmentatie
*inclusief 1 nabehandeling
Shadowed Brows
Hairstroke Brows
Ombre Brows (Fashion Powder Brows)
Hybrid Brows (combinatie van Hairstroke en Ombre Brows
Jaarlijkse Touch-up (ZUIVER. PMU klanten)
(Geldt alléén in dezelfde maand van het opzetten. Elke maand later + €10 per maand.
Maak tijdig een afspraak, 2-3 maanden van te voren.
Bestaande PMU elders opgezet
(uitsluitend na mijn beoordeling en wanneer het er nog goed opstaat)

€290
€315
€315
€350
€89

vanaf €150

De T-AWAY2 is een technologische ontwikkeling voor het verwijderen van cosmetische
huidoneffenheden. De T-AWAY2 verwijdert couperose, kleine adertjes, pigmentstoringen,
steelwratjes, Spider Naevus, ouderdomsvlekken, rimpeltjes en lijntjes (kuurverband)
T-AWAY2
Per 5 minuten €25
Per 15 minuten €75

Losse modules
Wenkbrauwen modelleren
€13,75
Wenkbrauwen modelleren en verven
€19,25
Wenkbrauwen verven
€9,25 (€7,50*)
Verven wimpers/wenkbrauwen en modelleren
€23,75
Wimpers verven
€9,75 (€8,00*)
Bovenlip waxen
€8,50 (€6,75*)
Bovenlip & kin waxen
€15,50 (€13,25*)
Gezicht waxen (bovenlip,kin,wangen,kaak en wenkbrauwen
€32,75 (€26,25*)
* bij boeking in combinatie met een gezichtsbehandeling

Body Waxing
Harsen onderbenen/knie
Harsen boven- en onderbenen
Harsen oksels
Harsen armen
Harsen bikinilijn
Intiem (Brazilian/Hollywood)
Harsen rug (boven of onderrug)
Harsen complete rug
Harsen borst
Harsen borst en buik

€21,75
€35,00
€12,00
€19,25
€17,25
vanaf €27,75
€21,75
€35,00
€21,75
€35,00

,

facebook.com/beautysalonzuiver

Wellness lichaamsbehandelingen
Rugmassage 25 minuten
Full-body massage 60 minuten
Absolution Hamam rug 45 minuten
Absolution Hamam Full-body 75 minuten
Hotstone massage rug 30 minuten
Hotstone massage Full-body 60 minuten
Thai Poultice Massage Full-body 75 minuten
Bamboo Massage Full-body 60 minuten

€27,50
€62,50
€49,50
€84,50
€34,50
€72,50
€92,50
€72,50

Schenk iemand eens een verwenmoment,
Verwenmomentjes zijn op maat maakbaar.

instagram.com/beautysalon.zuiver
mis niets van de mooiste resultaten en het laatste nieuws

Bredevoortsestraatweg 14
7121 BH Aalten
06-42871787
info@beautysalon-zuiver.nl
www.beautysalon-zuiver.nl

Prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief BTW

