Van een deskundige voetbehandeling tot een heerlijk ontspannende lichaamsmassage kun je terecht
bij schoonheidssalon Klaver 4. Omdat iedereen anders is, geven we persoonlijk advies, afgestemd op
uw wensen en de behoefte van de huid.
In onze salon werken we met het luxe merk Annemarie Börlind, innovatieve en effectieve
natuurcosmetica. Deze producten zijn dierproefvrij, en bevatten geen dierlijke bestanddelen,
synthetische geur-, kleur- en conserveringsmiddelen. De werkwijzen en kwaliteitsrichtlijnen van
Annemarie Börlind zijn EcoControl gecertificeerd. Graag tot ziens in onze salon!

Kleine behandelingen
Epileren wenkbrauwen
Verven wimpers of wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen gelaat v.a.
Extra onzuiverheden verwijderen

los geboekt
€10,00
€10,00
€17,50
€10,00
€15,00
€15,00
n.v.t.

In behandeling
€7,50
€7,50
€12,50
€7,50
€12,50
€10,00
€7,50

€22,50
€22,50
€32,50
€15,00
€22,50

€19,50

(tijdens behandeling per 15 minuten)

Anti age oogbehandeling
Harsen onder- of bovenbenen
Harsen onder- en bovenbenen
Harsen oksels
Harsen bikinilijn
Lichaamsmassages
Ontspanningsmassage (25 min)
Ontspanningsmassage (55 min)
Hotstone massage (25 min)
Hotstone massage (55 min)

€29,50
€50,00
€30,00
€55,00

Manicure
Handverzorging

€24,50

inclusief lakken

Gelpolish
nagellak onder UV/LED lamp

€22,50

Handrelax

€12,50

Ontspannende handmassage met verzorgende handcrème

Voetbehandelingen
Pedicure

€26,00

nagels knippen en polijsten-reinigen nagelwal-verwijderen overtollig eelt/likdoorns/klovenkorte voetmassage met verzorgende voetencrème

Voetencheck

€12,50

nagels knippen of likdoorn verwijderen of ingroeiende nagel behandelen (per 15 minuten)

Voetenverwennerij

€25,00

warme compressen-voetenscrub-weldadige massage met verzorgende voetencrème

Gelpolish voeten

€25,00

Wekenlang prachtig gelakte nagels

Pedicure inclusief gelpolish

€45,00

Gezichtsbehandelingen
Kennismakingsbehandeling

€30,00

intake-huidanalyse-reiniging-masker-lotion-dagverzorging

Volledige behandeling

€37,50

reiniging-dieptereiniging-massage van gelaat, hals en decolleté-masker-lotion-serum-dagverzorging

De Luxe behandeling

€47,50

reiniging-dieptereiniging-massage van gelaat, hals en decolleté-intensief masker-lotion-serumdagverzorging (+ keuze uit epileren wenkbrauwen of handrelax)

Anti age behandeling

€55,00

epileren wenkbrauwen-reiniging-dieptereiniging-massage van gelaat, hals en decolleté-intensief masker-lotion-serumdagverzorging (+keuze uit handrelax of hoofdhuidmassage tijdens het masker)

Voorafgaand aan iedere behandeling wordt een huidanalyse gedaan om deze volledig op uw
huidconditie af te stemmen.
Behandeling uitsluitend op afspraak!
Mocht een behandeling onverhoopt niet door kunnen gaan, wilt u het dan even laten weten. Graag
minimaal 24 uur van te voren. Anders zijn we genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

