Yogalessen door Florence van Rheenen
Gentle Yoga
Gentle Yoga voor alle leeftijden .De Gentle lessen worden gegeven op iedere
dinsdag van 14.00 uur-15.00 uur. Locatie: Yoga Today, Achtergracht 16, Weesp

Hatha Yoga
Hatha Yoga, kom een avond tot jezelf met asana’s (houdingoefeningen)
ademhalingsoefeningen en ontspanning. Deze lessen worden gegeven op iedere
woensdagavond van 18.30-19.45uur en woensdagavond van 20.00 – 21.15 uur.
Locatie: Laurenshof, Blomstraat (achter de R.K. Kerk)
Voor meer informatie kijk op de website: schoonheidssalonvanrheenen.nl
Of vraag om de Yoga folder

Kleuren-Meridianen-Therapeut In opleiding
Voor allerlei vage klachten, stress gerelateerde klachten.
Voor meer informatie hebben wij een Kleuren-Meridianen folder voor U

Kleuren-meridianen Therapie & aangepaste Bindweefselmassage
(studentenprijs)

45 minuten

€ 25.00

Door Bob en Florence van Rheenen gegeven.

Schoonheidsspecialisten:
Florence van Rheenen
Sandra Lijnsveld
De salon is geopend tijdens winkelopeningstijden
Telefonisch bereikbaar op
0294-419682 & 06-47037219
Website:
www.schoonheidssalonvanrheenen.nl

*Prijslijst per 01/02/2014, prijzen zijn inclusief 21% BTW

Basis behandeling met Weleda of Sans Soucis
Deze behandeling van 60 minuten bestaat uit:
Reinigen, peeling of lysing, epileren of harsen van de wenkbrauwen,
onzuiverheden verwijderen, de keuze uit een massage of een masker,
dagverzorging.
€ 43,50
Zie mogelijke aanvullingen

Basis Plus behandeling met Weleda of Sans Soucis
Deze behandeling van 75 minuten bestaat uit:
Reinigen, peeling of lysing, epileren of harsen van de wenkbrauwen,
onzuiverheden verwijderen, klassieke massage van gezicht, hals, schouders en
nek, een aan de huid aangepast masker, dagverzorging en
een aangepaste dag make-up.
€ 53.00

Reinigende behandeling
Deze behandeling van 45 minuten bestaat uit:
Reiniging, onzuiverheden verwijderen en een masker.
€ 35.50

Mini behandeling

Mogelijke aanvullingen (tijdens de behandeling)

Harsen bovenlip of kin

€ 9,00

Harsen bovenlip en kin

€ 15,00

Shiatsu massage van 30 minuten (i.p.v. klassieke massage)

€ 10,00

Bindweefselmassage van 30 minuten (i.p.v. klassieke massage)

€ 10,00

Lymfedrainage van 30 minuten (i.p.v. klassieke massage)

€ 10,00

Rugmassage

€ 15,00

Oogmasker

€ 7,50

Speciaal plastifiant masker, vanaf

€ 10,00

Voetzone reflex massage (tijdens het masker)

€ 10,00

Paraffine Handpakking

€ 7,50

Rugpakking

€ 12,50

Verven wenkbrauwen

€ 10,00

Verven wimpers

€ 12,50

Verven wenkbrauwen en wimpers

€ 17,50

Harsen onderbenen

€ 20,00

Deze behandeling van 30 minuten bestaat uit:
Eigen keuze in overleg
25.00

Acne behandeling (zorgverzekering)
Voorafgaand aan de gespecialiseerde acne behandeling wordt een intakegesprek gehouden waarna een behandelingsadvies en een thuisadvies wordt
gegeven met prijsafspraak.

*Prijslijst per 01/02/2014, prijzen zijn inclusief 21% BTW

Kleurenanalyse
Welk kleurtype bent u?
Ontdek welke kleuren het beste bij u passen
Kleurenanalyse 1 persoon (incl. kleurenwaaier)

€ 79,50

Kleurenanalyse met make-up advies (incl. kleurenwaaier)

€ 99,50

