Tuin van Malina 1, 1705 SX Heerhugowaard
Telefoon 06-12867405

Prijslijst
Wil je een afspraak maken bij Schoonheidssalon Annika uit Heerhugowaard? Dat kan
natuurlijk! Bel ons op 06-12867405.

Gezichtsbehandelingen
Basis gezichtsbehandeling 60 minuten
Totaal gezichtsbehandeling 75 minuten
Luxe gezichtsbehandeling 90 minuten

€ 37,50
€ 47,50
€ 52,50

Voor € 10,00 extra kunt u de voeten met een peeling laten behandelen en de nagels van de tenen laten
lakken.

Een gezichtsbehandeling kan uitgebreid worden of u kunt de volgende
behandelingen los ondergaan
Hotstone gezichtsmassage

€

8,00

Manicure (incl. basis- en kleurlak)

€ 17,50

French manicure lak

€

9,00

Paraffine hand pakking

€

8,00

Wimpers of wenkbrauwen verven

€ 10,00

Wimpers en wenkbrauwen verven

€ 16,00

Epileren

€ 10,00

Harsen bovenlip of kin

€ 10,00

Harsen bovenlip en kin

€ 16,00

Hoofdhuidmassage

€

8,00

Liever een lichaamsbehandeling? Kijk op de achterkant!

Cadeaubon
Vind je het leuk iemand een fijne en ontspannen ervaring cadeau te doen? Denk dan
aan een cadeaubon. Deze zijn te koop met een bedrag of een behandeling erop.

Tuin van Malina 1, 1705 SX Heerhugowaard
Telefoon 06-12867405

Prijslijst
Wil je een afspraak maken bij Schoonheidssalon Annika uit Heerhugowaard? Dat kan
natuurlijk! Bel ons op 06-12867405.

Lichaamsbehandelingen
Rug-nek-schoudermassage 30 minuten

€ 21,00

Hotstone Rug-nek-schoudermassage is € 7,00 extra.

Totale lichaamsmassage 60 minuten

€ 37,50

Hotstone lichaamsmassage is € 10,00 extra.

Voetzonereflex massage 45 minuten

€ 29,00

De voetreflexmassage uitbreiden met een heerlijke voetpeeling en voetenbadje met een etherische oliën
is € 12,00 extra.

Een Lichaamsbehandeling kan uitgebreid worden of u kunt de volgende
behandelingen los ondergaan
Rug peeling (fijn als voorbehandeling voor een massage)

€ 10,00

Harsen onderbenen

€ 20,00

Harsen gehele benen

€ 25,00

Harsen

€ 16,00

Harsen armen

€ 20,00

Liever een gezichtsbehandeling? Kijk op de achterkant!

Cadeaubon
Vind je het leuk iemand een fijne en ontspannen ervaring cadeau te doen? Denk dan
aan een cadeaubon. Deze zijn te koop met een bedrag of een behandeling erop.

