Marcella
van der Pot

Gevestigd in
Parfumerie
BeautyX

Winkelhof 60
2353 TV Leiderdorp

Openingstijden
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
09.00u tot 18.00u
12.00u tot 21.00u
09.00u tot 17.00u

Voicemail salon 071 54 19 371
Parfumerie 071 54 13 553

www.lancomeschoonheidssalon.nl
lancome_schoonheidssalon

Gezichtsbehandelingen

Lichaamsbehandelingen

Reinigende behandeling (± 45 min)			
• Reinigen van de huid
• Scrub met borstelapparaat
• Vapozone (stoomapparaat)
• Onzuiverheden verwijderen
• Masker
• Dagverzorging

€ 42,-

Standaard behandeling (± 60 min)			
• Reinigen van de huid
• Epileren van de wenkbrauwen
• Scrub met borstelapparaat
• Vapozone (stoomapparaat)
• Onzuiverheden verwijderen
• Gezichtsmassage
• Masker
• Dagverzorging

€ 55,-

Complete behandeling (± 90 min)			
• Reinigen van de huid
• Epileren van de wenkbrauwen
• Scrub met borstelapparaat
• Vapozone (stoomapparaat)
• Hand- en armmassage
• Onzuiverheden verwijderen
• Gezichts-, hals-, decolleté- en nekmassage
• Masker
• Dagverzorging

€ 68,-

Complete luxe behandeling (± 120 min)		
Complete behandeling met als extra een ontspannende
rug-, nek-, schoudermassage (± 30 min), inclusief scrub.

€ 85,-

Extra’s*
• lntensief verzorgend ampul, aangepast aan uw huidtype		
• Collageen vliesmasker			
• Casmara alginaatmasker			
Oogcontour collageen vliesmasker*			
Dit masker is ideaal voor de huid rondom de ogen met
als resultaat: een stralende blik met verminderde lijntjes.
Tele’way (prijs op aanvraag)
Littekenloos verwijderen van onregelmatigheden in de huid;
Pigmentvlekjes (ouderdomsvlekjes), steelwratjes etc.
*Alleen in combinatie met een gezichtsbehandeling.

Cadeau idee!

Rugreiniging (± 30 min) 				
Rug-, nek-, schoudermassage (± 30 min)				
Lichaamsmassage (± 60 min) 				
Hotstone massage (± 50 min)				

€
€
€
€

Standaard manicure (± 30 min)				
Nagels modelleren, nagels en nagelriemen verzorgen,
basislak, handmassage met verzorgende handcrème.

€ 21,50

Luxe manicure (± 45 min) 				
Handen scrubben, nagels modelleren, nagels en nagelriemen
verzorgen, nagels lakken of hand-paraffine pakking en een
basislak, handmassage met verzorgende handcrème.

€ 33,50

Hand-paraffinepakking (± 15 min) 				
Hydrateert en verzacht de huid en nagelriemen.

€ 12,50

Verwijderen Shellac 				
i.c.m. nieuwe Shellac behandeling				

Harsen

€

9,50

Bovenlip
Kin
Bovenlip en kin
Onderbenen
Bovenbenen
Hele benen
Bikinilijn
Oksels
Armen
Rug

Bij parfumerie Beauty X zijn cadeaubonnen
verkrijgbaar voor de Lancôme Schoonheidssalon.

Verven of epileren

Handen

€
€

8,5,-

Tijdens
behandeling

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11,-			
11,-			
16,-			
22,22,36,14,14,22,25,-

Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers + wenkbrauwen verven
Epileren/harsen wenkbrauwen

Tijdens
behandeling

€
€
€
€

11,11,17,12,-

€ 8,50
€ 8,50
€ 15,€ 8,50

Make-up

Shellac (± 45 min inclusief mini manicure)			 € 30,Een power polish die wordt gedragen als een gel.
De perfecte combinatie van Brisa UV-gel en Colour&Effects nagellak.
Daardoor heeft u minstens twee tot drie weken mooie nagels.

€ 7,50
€ 15,€ 17,50

Wilt u iemand verrassen met
een ontspannen cadeau?

27,50
29,50
55,47,50

€ 8,50
€ 8,50
€ 13,50

Make-up (± 30 min) 		
Bruidsmake-up, proef (± 45 min) 		
Bruidsmake-up, definitief (± 30 min)

€ 25,€ 40,€ 35,-

Permanente make-up
Consult (± 15 min)		

Gratis

Wenkbrauwen (ombré/powder)		
Nieuw (2 behandelingen)		
Bijwerken (1 behandeling) binnen 12 mnd		
Bijwerken (1 behandeling) tussen 12-24 mnd		

€ 295,€ 95,€ 150,-

Eyeliner boven		
Nieuw (2 behandelingen) v.a.		
€ 175,Bijwerken (1 behandeling) v.a.		
€ 75,Eyeliner onder		
Nieuw (2 behandelingen) 		
€ 155,Bijwerken (1 behandeling) 		
€ 55,Eyeliner boven en onder		
Nieuw (2 behandelingen) v.a.		
€ 275,Bijwerken (1 behandeling) v.a.		
€ 95,-

