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Hand- en voetverzorging

Spa manicure | 30 min. | € 35,50

Handbad, vijlen van de nagels, nagelriemen verzorgen, nagels 

polijsten, base coat en verzorgende crème.

Spa voetverzorging | 45 min. | € 47,50

Voetbad, knippen en vijlen, nagelriemen verzorgen, nagels 

polijsten, zoutscrub, massage, hydraterende crème, base coat.

Spa voetverzorging mini | 30 min. | € 35,-

Voetbad, peeling, massage, hydraterende crème.

Niet te combineren met extra’s.

Aanvullende extra’s

Aanvullende extra’s zijn alleen ter aanvulling op een complete 

hand- of voetverzorging beschikbaar.

Nagels lakken met nagellak of gellak | € 9,50

Let op: nagellak heeft enige tijd om te drogen, daarom is het handig om slippers mee 

te nemen.

Gellak verwijderen | € 9,50

100% biologische producten van  
Maria Åkerberg
De huidverzorgingsproducten en de make-up zijn 

gebaseerd op aromatherapie en fytotherapie. Ze zijn 

rijk aan belangrijke plantaardige vetzuren, mineralen en 

vitaminen. De verschillende koudgeperste etherische 

oliën geven de producten fantastische natuurlijke 

geuren! Ontdek de duurzame producten van Maria 

Åkerberg en investeer tegelijk in de toekomst van jouw 

dierbare huid en gezondheid!

Openingstijden

Onze schoonheidssalon is dagelijks geopend. 

Voor de actuele openingstijden zie onze website: 

www.debontewever.nl/schoonheidssalon.

De salon is in verband met veiligheid geen plek voor kinderen 
onder de 12 jaar en huisdieren. Deze zijn dan ook niet toegestaan.



Schoonheidsbehandeling 

Schoonheidsbehandeling | 30 min | € 37,50

Wanneer je grote resultaten wilt in weinig tijd! Tijdens je 

lunchpauze of tussen alle activiteiten door zal deze snelle 

gezichtsbehandeling de droge doffe huid onmiddellijk verbeteren.

De behandeling bestaat uit: dubbele reiniging, peeling, lotion mist, 

expres masker, serum en een dagverzorging.

Schoonheidsbehandeling | 45 min | € 52,50

Een effectieve gezichtsbehandeling helemaal toegepast op 

jouw huidtype. In de behandeling komen alle aspecten van een 

gezichtsbehandeling aan bod. Een diversiteit van een verfrissende 

diepte reiniging, voedend masker én een ontspannende 

gezichtsmassage.

De behandeling bestaat uit: dubbele reiniging, peeling, lotion mist, 

basis onzuiverheden verwijderen, masker, massage, serum, dag- en 

oogcrème.

Schoonheidsbehandeling | 60 min | € 67,50

Bij deze behandeling werken we deepskin en is gericht op het zeer 

intensief reinigen van de huid. We brengen de huid weer in balans 

en zorgen voor een mooie en gezonde uitstraling.

De behandeling bestaat uit: huidanalyse, dubbele reiniging, 

peeling, eventueel epileren, onzuiverheden verwijderen, masker, 

massage, serum, dag- en oogcrème.

Persoonlijk advies
Onze schoonheidsspecialistes kunnen samen met jou precies de 

juiste behandeling samenstellen die zorgt voor een natuurlijke 

huidverbetering. Wij geven je persoonlijk advies en gebruiken 

hiervoor producten van Maria Åkerberg.

Ontspanningsmassage

Ontspanningsmassage | 30 min | € 35,-

Ontspanningsmassage | 45 min | € 49,50

Ontspanningsmassage | 60 min | € 65,-

Deze massage is geheel gericht op ontspanning van lichaam en geest. 

Wij masseren de achterkant van het lichaam met name de rug, nek, 

schouders en het hoofd. Bij de langere massages worden ook de benen 

en voeten gemasseerd. Voor de ontspanningsmassage gebruiken wij 

een warme aromatische olie op natuurlijke basis.

Gezichtsmassage

Gezichtsmassage | 30 min | € 35,-

De behandeling bestaat uit: reinigen van de huid en een massage 

waarbij de nek, schouders en het hoofd ook gemasseerd worden.

De behandeling bestaat uit: reiniging van de huid,  

massage met een voedende olie en als afsluiter een dagcrème.

Aroma scrub massage

Aroma scrub massage | 45 min | € 59,50

Aroma scrub massage | 60 min | € 69,50

Naast ontspanning draagt deze massage bij aan vernieuwing  

van de huid door tijdens het masseren je huid te scrubben en te  

voorzien van een voedzame crème.

Hot Stone massage

Hot Stone massage | 30 min | € 42,50

Hot Stone massage | 45 min | € 55,-

Hot Stone massage | 60 min | € 69,50

Door middel van warme vulkanische stenen, in combinatie met  

heerlijke aromatische oliën worden je spieren tijdens de massage  

verzacht en zorgt deze voor een heerlijke ontspanning van lichaam  

en geest. 

Let op: Indien de buitentemperatuur 21 graden of hoger is, wordt er geen hotstone  

massages gegeven. Tijdens de hotstone massage stijgt namelijk de lichaamstemperatuur.  

Bij een te hoge buitentemperatuur krijgt het lichaam dan niet de kans om de opgenomen  

warmte kwijt te raken.

Combi’s en duobehandelingen zijn mogelijk
Uiteraard is het mogelijk om behandelingen te combineren. 

Daarnaast zijn onze behandelingen en massages ook in duo 

mogelijk!

Epileren / harsen / verven

Wenkbrauwen epileren of harsen | € 13,50

Wenkbrauwen verven | € 13,50

Wenkbrauwen epileren en verven | € 25,50

Combi: wenkbrauwen epileren en verven + wimpers verven | € 37,50

Ontharen

Bovenlip | € 13,50

Kin | € 13,50

Bovenlip en kin | € 25,50

Bovenlip, wangen en kin | € 37,50

Oksels | € 17,50

Let op: voor of na het harsen wordt zonnebaden en het nemen van een sauna afgeraden!


