GEMOLOGY salonbehandelingen

Kuurbehandelingen

Pure schoonheid met oligo-mineralen uit edelstenen en halfedelstenen.

Bij vooruitbetaling van een kuur geldt 10% korting op de totale kuurprijs!
(* behalve bij vaste aanbiedings kuurprijzen!)
Bio-Phyto Peeling 100 % Natuurlijke, huidverbeterende en
huidverjongende kruidenpeeling ! Geschikt voor alle huidtypen en
probleemhuiden (acne en saborea). Geadviseerd worden kuren van 4 à 6
beh.1 x p/wk. Kruidenpeeling&massage met Beauty Globes (1uur) € 70,00
Minikuur 3x BioPhyto Peeling in 10 dagen (vaste kuurprijs*)
€185,00
SkinImproverMeso® Naaldloze Mesotherapie geeft direct resultaat !
Geadviseerd worden kuren van 3 - 6 (of 12) behandelingen 1x per week
• Basic: Hele gelaat (½ uur): per behandeling
€ 65,00
• Complete: Hele gelaat (¾ uur): per behandeling
€ 75,00
• De Luxe: Hele gelaat (1 uur): per behandeling
€ 85,00
• Minikuur: 3 beh.in 10 dgn: Basic€ 175,-/Complete€ 205,-/De Luxe€ 225,=
VDF DermaLift Verstrakken en liften zonder plastische chirurgie !
Geadviseerd worden kuren van 4-6-10 (of 12) behandelingen,1 à 2x p/wk.
• Dermabrasie diamantpeeling & masker (¾ u.)
€ 75,00
• Dermabrasie & Radiofrequent diamantpeeling & insluizen (1uur) € 85,00
• Microdermabrasie - Radiofrequent & Vacuümtherapie (1¼ uur) € 95,00

Een unieke beleving met edele mineralen welke strelen en rollen over uw
huid, uw huid voller maakt en rimpels afvlakt, en u een gevoel van
overvloed en absoluut welzijn geven!
Elke Gemology salonbehandeling start met de unieke Welkomstmassage!

Klassieke behandelingen (¾ uur)
• Gemology Malachite Voedende behandeling voor droge huid € 55,00
De combinatie van Jade en Malachiet verheldert uw teint.
Uw huid voelt comfortabel en goed gehydrateerd aan.
• Gemology Rubis Talgregulerende behandeling gemengde huid € 55,00
De talgregulerende werking van Robijn en Rode Jaspis onthult de
glans van een gezonde en versterkte huid.
• Gemology Lapis Lazuli Kalmerende behandeling gevoelige huid € 55,00
De zachtheid van Saffier en Lapis Lazuli kalmeert uw huid.
Uw teint wordt helder, uw huid is beschermd.
• Gemology Amber Vitaliserende behandeling alle huidtypen
€ 55,00
Deze nieuwe verzorging met Blauwe Amber beantwoordt aan alle
vitale functies van de huid. De huid is helderder, steviger en beschermd.
• Gemology Tourmalin Verstevigende behandeling v.d. rijpe huid € 65,00
De combinatie van Diamant en Toermalijn laat de glans van de huid
herleven en maakt uw gelaatstrekken gladder. Uw huid hervindt haar
stevigheid en welzijn.

Luxe behandelingen (1 uur)
• Gemology Amethist Luxe behandeling voor de gemengde huid € 80,00
Het raffinement van Amethist om de nuances van de samengetrokken,
verfijnde en egale huidkorrel te onthullen.
• Gemology Diamond Anti-aging behandeling voor de rijpe huid € 80,00
Het gelmasker in deze behandeling bevat het hoogste concentraat
werkzame bestanddelen. De hydrogel is verrijkt met 30 werkzame
ingrediënten voor een doeltreffend anti-aging en stralend effect.
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Chromotherapie kleur- & lichttherapie
DuoLift Liftbehandelingen met Softpeeling-Ultrasound-RadioFrequent
& Luminologie® Geadviseerd worden kuren van 6-12 beh, 1 à 2x per week.
• Eyezone: dè ware lifting van overhangende oogleden! (20 min.) € 40,00
• Beauté Flash: softpeeling & hydratatie in een flash (¾ uur)
€ 57,50
• Acné: softpeeling, dieptereiniging & hydratatie bij acné (1 uur) € 65,00
• Cellulite/Striae/Littekens: ontvezeling & lipolyse deelbeh. (1uur) € 65,00
• Skin Support: softpeeling&hydratatie bij normale/droge huid(1u.)€ 75,00
• Whitening: softpeeling & hydratatie bij pigmentvlekken (1uur) € 75,00
• StopTemps: biolifting, lymfedrainage &huidverjongend (1¼ uur ) € 85,00
• Lumin Eclat: talgregulerend & hydraterend: vette huid (1¼ uur ) € 85,00
• DHEA Juvance: anti-rimpel, verstevigend & verjongend (1½ uur) € 95,00
• Sculpt & Lift: biolifting & anti-veroudering: rijpe huid (1½ uur)
€ 95,00

PDT LED Skin Therapy LED-licht therapie Bij: acne, rimpels & fijne
lijntjes, grove poriën, couperose, pigmentvlekken, rokershuid, verslapte
huid, littekens, Psoriasis, eczeem, Acne Rosacea.
Behandeling (20 min.)
€ 35,00
Behandeling (30 min.) € 45,00
Advies kuur: 8 tot 10 beh.(2 beh.p/wk.) Supplement beh.(15 min.) € 25,00

Afslanken

SKINCLINIC salonbehandelingen
Dermo-cosmetische huidverbeterende behandelingen die de werking van
de huid ondersteunen en huidproblemen effectief bestrijden.

Purific diepreinigende behandeling van comedonen/acné (¾ uur) € 45,00
Vita-C Booster enzymatische pure Vitamine-C behandeling (¾ uur) € 50,00
Hydrasensible behandeling van (over)gevoelige rode huid (1 uur) € 55,00
Hydratensor whitening behandeling van pigmentvlekken (1 uur) € 55,00
Proteo-C anti-aging behandeling van doffe vermoeide huid (1¼ u.) € 65,00
Super Lift Aging ultra-liftbehandeling verslapte&futloze huid(1½ u.)€75,00

Ultieme Wellness Massages

Cellulipologie® - Body Shaping Electrocellulaire non-surgicalUH

H

liposuction behandeling voor: cellulite, lokale vet- & vocht-ophopingen,
striae, oedeem, verkleefde littekens en huidverslapping.
Kuren van 10 à 12 behandelingen 2x per wk. Proefbehandeling
€ 35,00
Bij direct boeken & betalen v.d. kuur is de proefbehandeling gratis !
• Affitaille deelbehandeling van buik, heupen & taille (½ uur)
€ 55,00
• Zone Sacree deelbeh.'paardrijbroek' e.o. 'zadeltas' (½ uur)
€ 55,00
• Bosse de Bison deelbehandeling rug & 'bisonbult' (½ uur)
€ 55,00
• Contour deelbehandeling van de benen & billen (¾ uur)
€ 65,00
• Essentiel volledige behandeling van benen, billen & buik (1uur) € 75,00
DuoLift Cellulitebehandeling met Softpeeling-Ultrasound-Luminologie®
Geadviseerd worden kuren van 6 of 12 behandelingen, 1 à 2x per week.
• Cellulite/Striae/Littekens: ontvezeling & lipolyse (1 uur)
€ 65,00

AcadaySpa Massage Oosterse lichaamsmassages (1 uur)

€ 67,50
• AcadaySpa Relax Relaxerende behandeling met ‘Koninklijk Bamboe’
• AcadaySpa Slim Drainerende behandeling met ‘Exotische Houttabletten’
• AcadaySpa Tonic Revitaliserende behandeling met ‘Hemelstenen’
• AcadaySpa Lift Verstevigende behandeling met 'Hemelse Cococups

Cryssage Helende, aromatische, energetische edelstenenmassage
• Gelaat, hals & décollete (½ uur)
• Rug, nek & schouders (½ uur)

€ 47,50
€ 47,50

JoyaH® Massage Acupressuur edelstenen-rollmassage v.d. rug.

€ 47,50
Edelstenen werken met hun positieve eigenschappen op de meest
uiteenlopende fysische en psychische onregelmatigheden en problemen

Tai Chi Massage Helende energetische drukpuntmassage met € 47,50
etherische olie, Bergkristal & Chakrastenen voor gelaat, hals en décollete.

Caresse Volcanique Hot Stonemassage rug (½ uur)
Hot Stonemassage hele lichaam (1 uur)

€ 45,00
€ 65,00
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Derma Cupping Massage Massage met siliconen vacuüm cups
• Facial Cupping Massage - gelaat (15 min.)
• Facial Cupping Massage - gelaat, hals & décollete (20 min.)
• Back Cupping Massage - Rug, nek & schouders (30 min.)
• Body Cupping Cellulite Massage - benen, billen of buik (30 min.)

€ 25,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 45,00

Candle Massage Oosterse soja-kaarsmassage & essentiële oliën &Vit E.
• Rug, nek & schouders (½ uur)
• Hele lichaam (1 uur)

€ 45,00
€ 75,00

Deelbehandelingen
supplement:
Epileren: bijwerken wenkbrauwen
€ 7,50
modelleren wenkbrauwen
€ 10,00
Verven: wimpers of wenkbrauwen
€ 7,50
wimpers en wenkbrauwen
€ 10,00
Harsen gelaat: bovenlip of kin
€ 7,50
bovenlip en kin
€ 10,00
wenkbrauwen
€ 7,50
voorhoofd of wangen
€ 10,00
gelaat
€ 15,00
Harsen lichaam: oksels of bikinilijn of schouders
onderbenen of armen
rug of borst
onderbenen en bikinilijn
gehele benen en bikinilijn
Milia /Comedonen verwijderen - per 15 min
€ 7,50
SkinImprover Mesotherapy gelaat (30 min)
€ 35,00

apart:
€ 15,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 37,50
€ 47,50
€ 15,00
€ 65,00
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Make-Up
• Lichte dag make-up na gelaatsbehandeling
€ 12,50
• Lichte dag make-up (apart)
€ 25,00
• Avond make-up / Gelegenheids make-up
€ 35,00
• Bruids Make-Up: incl. proef make-up en ampul
€ 65,00
• Bride Special: behandeling van gelaat, hals en decolleté
€ 65,00
• Bruidsarrangement: gelaatsbeh. met proef- & bruidsmake-up € 97,50
• Luxe Bruidsarrangement: Gelaatsbehandeling, rugbehandeling,
proef make-up, bruidsmake-up & ampul.
€ 150,00

Huisregels
ALGEMEEN
In onze praktijk staat het geestelijk en lichamelijk welzijn van cliënt en
behandelaar voorop. Kernbegrippen hierbij zijn wederzijds
RESPECT en wederzijds VERTROUWEN. Dat wil zeggen dat wij onze cliënten
altijd met respect zullen behandelen maar dat wij dat ook van onze cliënten
terug verwachten. Wederzijds respect en vertrouwen zijn essentieel om een
goede behandeling of massage te kunnen geven maar ook om deze te kunnen
ontvangen. Wij behandelen uitsluitend op afspraak waardoor de vermelde
tijdsduur van de door u gekozen behandeling voor u gereserveerd is! De
vermelde tijdsduur van een behandeling is een indicatie van een behandeling
inclusief binnenkomst, intake, gesprek en vertrek uit de ruimte. Deze
tijdsindicatie wordt u gegeven zodat u rekening kunt houden met het
inplannen van uw verdere dagelijkse schema.
U

Iedereen die gebruik maakt van onze voorzieningen verklaart akkoord te gaan
met onze huisregels.
Om het verblijf van u bij ons zo aangenaam mogelijk te maken verzoeken wij u
vriendelijk het volgende in acht te nemen:
UCONTRA-INDICATIES
In het belang van de gezondheid van al onze cliënten en uw persoonlijk
behandelaar kunt u in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden
behandeld:
• Besmettelijke (huid)ziekten
• Griep of ernstige verkoudheid
• Koorts
• Zwangerschap (in geval van behandeling met apparatuur, tenzij anders bij de
behandeling vermeld)
HYGIËNE
In ons vakgebied is hygiëne zeer belangrijk, zodoende verzoeken wij u
vriendelijk vóór uw afspraak zich te wassen danwel even op te frissen !
UOMGANGSVORMEN
• Indien u verhinderd bent dient u dit minimaal 48 uur vantevoren
(kosteloos) telefonisch of per email aan ons door te geven.
• Wij stellen het zeer op prijs als u eerlijk aangeeft wat u van ons verwacht
én wat u wel of niet prettig vindt. Dit komt uw behandeling ten goede
doordat wij dan beter op uw wensen en behoeften kunnen ingaan.
• De lichaamsbehandelingen die wij geven zijn strikt van niet-erotische
aard! Op eventuele directe of indirecte verzoeken hiertoe zullen wij
danook niet ingaan ! Indien de omstandigheden ons daartoe dwingen
zullen wij de behandeling voortijdig staken en u verzoeken onze praktijk
definitief te verlaten. Uiteraard zal wel de volledige behandelingsprijs in
rekening worden gebracht !
• Wij kunnen niet toestaan dat u uw minderjarige kind(eren) bij uw afspraak
meebrengt daar wij geen kinderopvang hebben en wij ons dan niet
professioneel kunnen focussen op u als klant als er kinderen in de salon
aanwezig zijn. Ook uzelf kunt dan niet ontspannen genieten van de
behandeling.
Afspraak is afspraak
Alle behandelingen vinden op afspraak plaats en vragen om een nauwkeurige
planning.
Gemaakte afspraken die niet nagekomen kunnen worden dienen minimaal 48
uur van tevoren verzet of geannuleerd te worden. Dit kan telefonisch via 0135216237 van maandag t/m vrijdag tijdens onze openingstijden (zie hierboven).
Wanneer u geen gehoor krijgt, of buiten onze openingstijden dan kunt u onze
voicemail inspreken of een e-mail sturen naar info@beautiquetotale.nl

Schoonheidssalon Beautique Totale is genoodzaakt om niet nagekomen of niet
op tijd geannuleerde behandelingen/afspraken in rekening te brengen òf komt
de geldigheid van een voucher of (kado)bon te vervallen.
In geval van niet tijdig geannuleerde kuurbehandeling(en) danwel afwezigheid
zonder bericht, wordt de betreffende kuurbehandeling van de kuur afgeboekt
als zijnde ontvangen.
Onze schoonheidsspecialiste is ten allen tijden gerechtigd een reeds geplande
afspraak te wijzigen wat betreft datum en/of tijdstip.
TE LAAT KOMEN OP DE AFSPRAAK
De tijd die u te laat bent gekomen wordt in mindering gebracht op de voor u
gereserveerde behandelingstijd (omdat anders alle navolgende afspraken in tijd
uitlopen, waardoor andere klanten zouden moeten wachten), èchter bent u het
volledige behandeltarief verschuldigd.

Schoonheidssalon
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Beautique Totale
Praktijk voor natuurgerichte dermocosmetische huidverbetering & wellness

UPRODUCT(EN) RETOURNEREN
Retourneren of ruilen van bij onze schoonheidssalon aangeschafte producten
kan alleen binnen 8 dagen na aankoop, met overlegging van uw aankoopbon,
mits de producten ongeopend en ongebruikt zijn ! De te retourneren/ruilen
producten moeten gesealed zijn/blijven zodat wij de versheid van deze
producten bij evt. wederverkoop kunnen waarborgen. Afgeprijsde artikelen
alsook acties of aanbiedingen kunnen niet geruild of geretourneerd worden!
ALLERGIE
In geval van een (onverhoopte) allergische reactie op door u van ons gekochte
producten dienen wijzelf de allergie gezien en geconstateerd te hebben. U dient
dan z.s.m contact met ons op te nemen om uw huid hier aan een (gratis)
huidonderzoek/huidanalyse te onderwerpen. Indien er sprake is van een
allergische reactie welke product-gerelateerd zou kunnen zijn, dient u een
klachten- c.q. allergieformulier in te vullen en te ondertekenen. Wij sturen uw
product(en) vervolgens naar de leverancier die nader onderzoek zal instellen.
Zonder huidonderzoek/huidanalyse en ingevuld en ondertekend klachten- c.q.
allergieformulier kan uw klacht niet door ons in behandeling genomen worden!
RESTITUTIE
In geval van: eenzijdig afbreken door u van uw kuur; ruiling van producten;
retournering van producten; of allergie; geven wij geen geld terug, wel evt. een
tegoedbon t.b.v. het aankoopbedrag waarbij u vrij bent om deze te besteden
voor andere producten of behandelingen van onze prijslijst.
Op naam gestelde kadobonnen, vouchers en/of tegoedbonnen zijn
persoonsgebonden (deze kunnen niet doorgegeven worden aan derden)
en kunnen niet gerestitueerd worden en dienen in één keer besteed te worden.
BETALINGS- EN PARKEERMOGELIJKHEDEN
U kunt contant of per pin betalen.
U kunt gratis voor de deur parkeren.
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P R I J S L I J S T

OPENINGSTIJDEN:
Wij zijn uitsluitend op afspraak geopend op onderstaande dagen en tijden:
▪ Maandag: 09.00 – 18.00 uur & 19.30* - 21.00 uur*
▪ Dinsdag: gesloten
▪ Woensdag: 14.30 - 18.00 uur & 19.30* - 21.00 uur*
▪ Donderdag: 14.30 - 18.00 uur & 19.30* - 21.00 uur*
▪ Vrijdag:
14.30 - 18.00 uur
*Bij behandeling tijdens de avonduren geldt een
toeslag van 15 % op het normale behandeltarief !

Dieze 85
5061 NW Oisterwijk
Telefoon (013) 5216237
Internet: www.beautiquetotale.nl
E-mail: info@beautiquetotale.nl
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(Prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Alle voorgaande prijslijsten zijn hiermee vervallen.
Januari 2019
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