Masque Lissant Repulpant
Vult fijne lijntjes en rimpels op. Voor een luxe en totale ontspanning. (duur 30 min.)
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Basisbehandelingen afgestemd op huidtype
• Pureté de Papaye
	Een zuiverende behandeling voor de gecombineerde en vette huid,
die de balans herstelt en tevens de tekenen van veroudering vertraagt.

BEAUTYSALON

• Douceur de Coton
	Een verzachtende en kalmerende behandeling voor de gevoelige huid,
die roodheid vermindert en irritaties corrigeert.

Diverse behandelingen
Waxing – Harsen
Bovenlip of kin
Bovenlip en kin
Brows treatment (wax shaping)
Oksels
Onderarm
Onderarm en bovenarm
Onder- of bovenbenen
Onder- en bovenbenen
Bikinilijn
Rug

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,50
17,50
20,00
16,00
22,50
32,50
29,00
39,00
20,00
35,00

Extra’s
Verven (wimpers of wenkbrauwen)
Verven (wimpers en wenkbrauwen)
Verven en epileren wb en verven wi
Epileren wb
Gerstekorrels verwijderen per 15 min
Bindweefsel massage voor het gezicht

€
€
€
€
€
€

14,50
17,50
25,00
13,50
22,50
40,00

(Bij fasials van 1:30 uur kosteloos)

Microdermabrasie (kristallenbehandeling) en ultrasound
Behandelmethode voor de huid met specifieke problemen zoals; huidveroudering,
rimpels, acne, huidvlekken, littekens en grauwheid. Met behulp van microkristallen
worden dode huidcellen, oneffenheden en onreinheden op een veilige manier van
de huid afgeslepen. Na een kristallenbehandeling of kuur ziet u direct verbetering.
Micro Basic
Micro + Ultrasound
		

€ 55,00

€ 100,00
€ 125,00
Bij een kuur van 6 geven is de laatste behandeling kosteloos

Handen en voeten
Pedicure		 €
Pedicure inclusief lak		 €
Volledige verzorging van de voeten, nagelriemen en nagels knippen,
vijlen en eelt verwijderen en ter afsluiting met een masker en voetmassage.
Manicure
Vijlen van de nagels en verzorgen nagelriemen, peeling, massage en lak.		 €
Alleen lakken		 €
Lakken en vijlen		 €

40,00
45,00

32,50
15,00
22,50

• H
 ydratation des Lagons
Een behandeling voor de vochtarme huid, die de vochtbalans van
de huid herstelt.
• Eclat de Cristal
	Een behandeling voor de gepigmenteerde huid, die de teint verheldert
en donkere vlekken corrigeert.
		
Behandeling duur 75 min.
Behandeling vanaf 90 min.
De behandelingen zijn inclusief epileren

€ 75,00
€ 96,00

PQAGE professionele peeling
PQAGE is de eerste non-agressieve peeling, maar met 30-35% TCA
(Trichloorzaijn) waarbij de huid niet gaat exfolieren (vervellen) aan de buitenkant,
en direct zorgt voor een liftend en huidverstrakkend effect.
PQAGE 1 behandeling gelaat
PQAGE 1 behandeling gelaat + hals
PQAGE 1 behandeling gelaat + hals + decolleté

€ 75,00
€ 95,00
€ 115,00

Pqage kuur behandelingen
PQAGE kuur à 5 behandelingen gelaat incl. 10% korting
PQAGEkuur à 10 behandelingen gelaat incl. 20% korting
PQAGE kuur à 5 behandelingen gelaat + hals incl. 10% korting
PQAGE kuur à 10 behandelingen gelaat + hals incl. 20% korting
PQAGE kuur à 5 behandelingen gelaat + hals + decolleté incl. 10% korting
PQAGE kuur à 10 behandelingen gelaat + hals + decolleté incl. 20% korting

€ 337,50
€ 600,00
€ 427,50
€ 760,00
€ 517,50
€ 920,00

Oxygeneo behandeling
Oxygeneo los
Kuurverband van 6 behandelingen
Oxygeneo +Ultrasound
Kuurverband van 6 behandelingen
Oxygeneo +Tripollar
Kuurverband van 6 behandelingen
Oxygeneo +Tripollar+Ultrasound
Kuurverband van 6 behandelingen
Tripollar los

€59.€325.€84.€450.€95.€550.€120.€650.€50.-
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‘Een facial is ook een
vorm van communicatie’
Elona Israeljan
Elona Israeljan ontwikkelde haar passie als beauty expert
in Bloemendaal en is inmiddels met Skinforlife al acht jaar
actief in Amsterdam Oud-Zuid.
Haar traditionele behandelmethoden (met het merk Carita),
de efficiënte peelings en haar pedicurebehandelingen
zijn niet meer weg te denken uit Amsterdam.
Door de jaren heen groeide haar bekendheid,
net als de tevredenheid van haar trouwe clientèle.
Ze wijdt zich met overgave aan de wensen van haar klanten,
en dat bleef niet onopgemerkt. Even alle zakelijke en
huiselijke beslommeringen vergeten, even rust in de stoel
onder de vertrouwde handen van uw specialiste.
Een facial is tenslotte ook een vorm van communiceren...

Elona Israeljan
Beauty Expert
Valeriusstraat 35 | 1071 MC Amsterdam
+31 6 41 95 88 42
www.skinforlife.nl | elona@skinforlife.nl

