Prijzenlijst
Pedicure en Schoonheidssalon Kaylee is alleen
geopend op afspraak.
Om een afspraak te maken kunt u
contact met mij opnemen via
Tel: 0650281813 of
Mail: info@salonkaylee.nl
Provincialeweg west 10
2851EL Haastrecht
www.salonkaylee.nl

Gezichtsbehandelingen

Lash Volume Lifting

SPA Basic (30 min.)			

Lash Volume Lift is een behandeling om de natuurlijke
wimpers te liften en krullen. Het resultaat blijft
6-8 weken zitten.

Basisbehandeling | alle huidtypen
Reiniging, dieptereiniging, onzuiverheden
verwijderen, masker, dagverzorging.

SPA Complete (60min.)			

Reiniging, diepte reiniging, onzuiverheden
verwijderen, epileren, masker, massagegezicht/decolleté, dagverzorging.

SPA-Deluxe (90 min.)			

Complete behandeling + hoofdhuid
massage, serum, handmassage en 1 keuze uit:
wimpers verven, wenkbrauwen verven, harsen
bovenlip, harsen kin en rugmassage.

€27,50

€37,50

€55,00

		

€37,50
€42,50

Pedicure & Manicure
Pedicure behandeling 			

Bij onderstaande behandelingen wordt hetzelfde gedaan
als bij de SPA-Complete. Alleen zijn de producten
specifiek aangepast naar de behoefte van de huid.

SPA-Hydra (75min.)
Vochtarm | droge huid.

Lash Volume Lifting 			
Lash Volume Lifting incl. verven

€25,00

Knippen van teennagels, eelt verwijderen,
likdoorns, evt. verdikte en probleem nagels
behandelen, nagels en de voet netjes afwerken en crème.

€42,50

Pedicure deluxe			€37,50

SPA-Boost (75min.)			€45,00

Deel pedicure per 10 minuten		
€8,50
Voetmassage 				€10,00
Gellak voet				€10,00

Rijpere huid | huid met tekenen van veroudering .

SPA-Oxygen (75min.)			€47,50
Hyperpigmentatie | brightening | doffe/vale huid.

SPA-Sensitive (60 min.)			

Gevoelige/dunne huid | couperose | rosacea.

€42,50

SPA-Clear (60min.)			€37,50
onzuivere huid | puistjes | onrustige huid.

De gezichtsbehandelingen worden gegeven met Salonnepro.
Salonnepro is een Nederlands huidverzorgingsmerk met een
duidelijk doel: natuurlijke huidverbetering in de breedste zin
van het woord. De producten van Salonnepro zijn dierproefvrij,
parabenenvrij, sulfaatvrij, vegan en zonder minerale oliën.

Pedicure behandeling + scrubben en massage.

(alleen gellak aanbrengen)

Manicure behandeling			€20,00
Oliebadje, vijlen, nagelriemen verzorgen,
scrub en crème.

Mini manicure met gellak 		

€25,00

Vorm vijlen, nagelriemen verzorgen, gellak en crème.

Gellak handen				€17,50
(alleen gellak aanbrengen)

Gellak verwijderen			€12,50

Prijzen losse
behandelingen
Behandeling

Prijs *

Epileren/harsen wenkbrauwen

€8,00 Inclusief,
					behalve bij
					de basis
Wenkbrauwen verven		
€8,00 €5,50
Wimpers verven			€8,50 €6,00
Wimpers +
wenkbrauwen verven		
€13,50 €11,00
Harsen bovenlip of kin

€8,00

Harsen bovenlip + kin

€13,50 €11,00

*Bij een gezichtsbehandeling

€5,50

