MANICure 			
			
Prijs
Onze handen zijn onze visitekaartjes. Mooi verzorgde handen horen
bij een verzorgd uiterlijk. Bij Namaste kunt u terecht voor een heerlijk
ontspannende en goed verzorgende manicure.
De behandeling bestaat uit een handbad, vijlen nagels, verzorging
van de nagelriemen en inmasseren met handcrème. 		 22,50
Optioneel: Handpeeling		 5,00
Nagels lakken met OPI lak of gellak		 5,00
Nagelverzorging en lakken met OPI gellak		 27,50
Gellak verwijderen		 7,50
Cosmetische Pedicure
Allereerst krijgt u een voetenbad met dode zeezout. Daarna
worden u nagels gevijld, nagelriemen verzorgd, de nagelplaat
gepolijst en het eelt verwijderd. 		 34,00
Optioneel: Voetpeeling 		 5,00
Teennagels lakken met OPI lak of gellak		 6,00
Basis teennagelverzorging en lakken met OPI gellak		 30,00

prijslijst

Men only
Gezichtsbehandelingen 			
Tijd
Prijs
Intensieve reinigingsbehandeling; reiniging, peeling,
verwijderen onzuiverheden, masker en naverzorging
50 min
50,00
Man ’s facial op maat
Inclusief neus, oren, wenkbrauwen, harsen of knippen

70 min

72,50

Man ’s facial complete
Intensieve reinigingsbehandeling; peeling,
bindweefselmassage, masker en naverzorging,
nek- en schoudermassage en hand/arm massage met scrub

90 min

82,50

manicure HEREN
Handbad, nagel- en nagelriem verzorging, vijlen,
Inclusief handmassage		

VISAGIE

Feet for men

Ontdek de prachtige kleuren van Mineralogie en de bijzondere
eigenschappen van dit natuurlijke make-up merk.
Dag make-up.			
Foundation, lippenstift, mascara, oogpotlood, rouge		 20,00
Gala make-up. Als Dag make-up maar dan sprekender. Evt. glitters		 25,00
Bruids make-up (proef)		 50,00
Bruids make-up (op locatie)		
i.o.

Voetenbad met dode zeezout. Daarna worden de nagels
gevijld, nagelriemen verzorgd, de nagelplaat gepolijst en het
eelt verwijderd en aansluitend een korte voetmassage		
Optioneel: Voetpeeling		

PMU - PERMANENTE Make-up
			
Wenkbrauwen, eyeliner boven/onder
prijs op aanvraag

Beautyinstituut voor hem en haar

22,50

36,00
5,00

Huidverjonging
Huidverbetering
Massage
Manicure
Cosmetische pedicure
Visagie
Permanente make-up
Waxing

Waxing heren
Neus			9,00
Oren			9,00
Nek			10,00
Oksels			18,00
Rug		
vanaf
30,00
Schouders		
vanaf
20,00
Borst		
vanaf
30,00
Buik		
vanaf
25,00
Billen		
vanaf
30,00

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag: 10.00 -17.00 uur
zaterdag: 10.00-14.00 uur
Behandelingen op afspraak
Ook buiten de reguliere openingstijden

Tel: 033 25 85 528
Hamseweg 52 B - 3828 AE Hoogland
info@namaste-skincare.nl - www.namaste-skincare.nl

Gezichtsbehandelingen
		
Teenage skin behandeling t/m 20 jaar
Reiniging, peeling, verwijdering van onzuiverheden, masker
en naverzorging.

Tijd

Prijs

40 min

40,00

Intensieve reinigingsbehandeling
Reiniging, peeling, dieptereiniging, masker en naverzorging.

45 min

50,00

Basis gezichtsverzorging
Reiniging, peeling, dieptereiniging, bindweefselmassage, masker
en naverzorging. Inclusief epileren en verven wenkbrauwen.

70 min

72,50

Uitgebreide gezichtsverzorging
Reiniging, peeling, dieptereiniging, serum aanbrengen,
uitgebreide gezichts-, hals-, nek- en decolleté (bindweefsel)
massage, drukpuntenmassage met naverzorging, hand/arm massage
met scrub. Inclusief epileren en verven wenkbrauwen
en harsen lip en/of kin.
100 min

82,50

Microdermabrasie behandeling
Reiniging, peeling, microdermabrasie, insluizen van een serum
met ultra geluid en naverzorging.

75,00

60 min

Uitgebreide Microdermabrasie behandeling
Reiniging, peeling, microdermabrasie, insluizen van een serum
met ultra geluid, bindweefselmassage met naverzorging, hand/arm massage
met scrub. Inclusief epileren en verven wenkbrauwen.
110 min 105,00
Beauty Tec Sim2 behandeling
Reiniging, peeling, extra peeling met hoogvolt stroom, insluizen van
een serum met ultra geluid, spier electrostimulatie, gezichts-, hals-,
nek-, decolleté (bindweefsel) massage met naverzorging,
hand/arm massage. Inclusief epileren wenkbrauwen.
100 min 105,00
Hannah Intense Treatment
Reiniging, peeling, medium diepe fruitzuurpeeling (trans6peel),
bindweefselmassage met activerende crèmes, insluizen van een serum
met ultra geluid en naverzorging. De trans6peel maakt het huidoppervlak
egaler, fijne lijntjes en rimpeltjes vervagen en de huid wordt steviger
en zichtbaar gladder. Inclusief epileren en verven wenkbrauwen.
90 min 100,00

Gezichtsbehandelingen (vervolg)

Lichaamsbehandelingen (vervolg)		

Kuurbehandeling Bindweefselmassage, fruitzuur
of microdermabrasie
Lengte en duur afhankelijk van de huidconditie

Bodybalancing treatment
Tijd Prijs
Dit is een combinatie van deep tissue massage, shiatsu technieken en
stretching van de spieren en gewrichten. Dit bewerkstelligt een verbeterde
energiestroom waardoor spanning en stress sterk verminderen.
90 min. 95,00

prijs nader overeen te komen

Deelbehandelingen
			Prijs
Epileren/harsen wenkbrauwen (modelleren)		 15,00
Verven wenkbrauwen		 12,00
Epileren en verven wenkbrauwen		 22,00
Verven wimpers		 15,00
Verven wimpers en wenkbrauwen + epileren (modelleren)		 35,00
Gerstekorrels verwijderen
(per 10 min.) 12,00
Bindweefselmassage (gezicht, hals, decolleté) 		 35,00
Klassieke gezichtsmassage (gezicht, hals, decolleté)		 20,00
Hoofdmassage		17,50
Voetmassage			 17,50
Lichaamsbehandelingen			
Tijd Prijs
Korte lichaamsmassage
Exclusief hoofd, borst, buik en voeten. Hetzij om te ontspannen,
energie te krijgen, pijnlijke spieren te verzachten of om de
circulatie te verbeteren. Evt. aanpasbaar aan behoefte.
45 min 50,00
Full body massage
U krijgt een uitgebreide lichaamsmassage, hoofdhuidmassage, voetmassage
met door uwzelf gekozen essentiele oliën. Het samenspel van de masssage en
aroma therapie komt tegemoet aan uw persoonlijke behoeften. Hetzij om te
ontspannen, energie te krijgen, pijnlijke spieren te verzachten of om de
circulatie te verbeteren.
75 min

80,00

Deep tissue massage
Een krachtige massage om uw lichaam weer in balans te brengen. Het helpt
lengte in het lichaam te creëren en blokkades op te heffen door middel van
langzame diepe massage technieken. Met name geschikt voor mensen
met langdurig opgehoopte spanning in lichaam en geest.
70 min

75,00

Totale lichaamsscrub
Met Dode Zeezout, gevolgd door een korte lichaamsmassage met
een 100% plantaardige olie

60 min.

70,00

Feet-Back-Head massage
Een heerlijk ontspannende massage van de meest belaste
lichaamsdelen. U voelt zich herboren! Inclusief voetenbad.
Stevige rug, nek-en schoudermassage die knopen aanpakt
en stijve spieren ontspant

45 min.

47,50

30 min

30,00

Beenmassage (voor en achter)
Massage achterkant lichaam
Hoofdmassage
Voetenmassage

30 min
45 min
15 min
15 min

30,00
45,00
17,50
17,50

o.a. Couperose (chronisch verwijde rode adertjes), steelwratjes,
bloedblaasjes, Spider Naevi Behandeling met T-away 2
Per kwartier

25,00

Deelmassages

Specifieke Huidproblemen

Waxing
dames
		
Harsen/epileren wenkbrauwen (modelleren)		 15,00
Harsen bovenlip of kin
		 9,00
Harsen bovenlip en kin 		 13,00
Harsen bovenlip, kin en wenkbrauwen (modelleren) 		 24,00
Kaaklijn			12,00
Oksels 			 16,00
Onderarmen		
vanaf 18,00
Onder- of bovenbenen harsen		 22,00
Bikinilijn			22,00
Onder- en bovenbenen harsen incl. bikinilijn		 60,00
Brazilian			42,00
Onder- en bovenbenen harsen incl. bikinilijn en Brazilian		 89,00

