
Bergsestraat 19
4724 CA Wouw
0165-854103

info@beautycenterpuur.nl
www.beautycenterpuur.nl

 OPENINGSTIJDEN:

 MAANDAG:   9.00 - 17.00 UUR

 DINSDAG:   9.00 - 17.00 UUR

 WOENSDAG:   9.00 - 17.00 UUR

 DONDERDAG:   GESLOTEN

 VRIJDAG:   9.00 - 17.30 UUR

 ZATERDAG:   9.00 - 15.00 UUR

 ZONDAG:   GESLOTEN

 MAANDAG EN WOENSDAGAVOND UITSLUITEND OP AFSPRAAK GEOPEND VAN 19.00 - 22.00 UUR

HAARWERKEN  PEDICURE  GEZICHTSBEHANDELING 
BRUIDJES  MASSAGE  SPRAYTAN  VLECHTJES  WASSEN 
KNIPPEN  KLEUREN  ETC. ETC.



Kinderen: 
knippen t/m   7 jaar €   13,25
knippen t/m 15 jaar €   17,50

Heren: 
wassen en knippen €   19,60
 

Dames: 
wassen en knippen €   21,10
wassen, knippen en drogen €   29,15
wassen, knippen en föhnen/watergolf €   42,35
wassen en föhnen /watergolf €   23,90
opsteken (half) €   29,50
opsteken (volledig) €   42,40
droogblazen €   12,50
Kleuringen:
kleuring uitgroei vanaf €   26,95
volledige kleuring vanaf €   31,30
kleuring met lokjes €   35,70
kleurspoeling €   23,40
highlights / lowlights vanaf €   49,30
Permanent:
permanent €   45,40
permanent en föhnen €   63,50
permanent, knippen en föhnen €   79,50
Haarverlenging of verdikking
haarextensions vanaf € 295,00
inzetten en knippen €   55,00
verplaatsen (na 5 a 6 weken)  €   40,00

BRUIDJES

bruidskapsel incl. proefkapsel           Prijs op aanvraag
bruidsmake-up incl. proefmake-up   Prijs op aanvraag

Op de trouwdag komen wij van Puur op locatie,      
zowel voor het haar als de make-up. 
Ook kunnen wij op de dag andere genodigden voor-
zien van een mooi gekapte coupe en/of make-up.
Bruidsarrangementen:
Wij bieden verschillende bruidsarrangementen aan, 
informeer naar de mogelijkheden.

epileren €     9,95
harsen bovenlip / kin €     8,50
harsen bovenlip en kin €   14,50
harsen wangen €   11,50
harsen bovenlip, kin en wangen €   23,00
harsen onderbenen / bovenbenen €   21,50
harsen volledige benen €   37,00
harsen oksels / bikinilijn €   18,50
harsen armen / rug / buik €   19,00
harsen rug €   23,00
harsen Brazilian wax  €   39,50
(volledige schaamstreek en evt. bilnaad) 
harsen bikinilijn en venusheuvel €   28,50
verven wimpers / wenkbrauwen €   10,50
wimpers en wenkbrauwen €   16,95

In combinatie met een gezichtsbehandeling:
epileren €     7,50
harsen bovenlip / kin €     6,00
harsen bovenlip en kin €   11,50
harsen wangen €     8,50
harsen bovenlip, kin en wangen €   19,50
verven wimpers / wenkbrauwen €     8,50
verven wimpers en wenkbrauwen €   13,50 

HAARWERKEN

Puur is een gecertificeerd bedrijf voor haarwerken, 
gespecialiseerd in oncologische zorg en andere haar 
problemen. Onze haarwerkspecialiste ontvangt u 
in een daarvoor geschikte ruimte waar uw privacy 
wordt gewaarborgd. Tijdens het vrijblijvende ken-
nismaking-gesprek bekijken we samen de mogelijk-
heden om tot een gewenst eindresultaat te komen. 
Wij verzorgen uiteraard voor u de vergoeding bij 
de verzekeraar. Ook verzorgen wij een specifieke  
gezichtsbehandeling

Volledige pedicure behandeling €   29,50
Losse behandeling (bijv. likdoorn)vanaf  €   11,00

GEZICHTSBEHANDELINGEN

Behandelingen van Payot bestaan uit: 
Oppervlakte reiniging - Wenkbrauwen modelleren – 
Dieptereiniging – Massage - Masker - Dagverzorging

Puur skin basis  €   42,50
Micro dermabrasie €   69,00

PAYOT

* Liss Absolu €   68,50
   anti-rimpelverzorging met peeling-effect, 
 voor een nieuwe huid voor een werking tegen 
 rimpels en fijne lijntjes

* Supreme experience €   86,50
   Een globale anti-aging verzorging van 1u30 
 die inwerkt op de verschillende tekenen van 
 veroudering: rimpels, verslapping van de huid, 
 verlies van de straling en vlekjes.

* Optimale Essentiel €   62,50
   gepersonaliseerde verzorging voor mannen

* Pureté Essentielle  €   62,50
 Zuiverende verzorging voor een schone huid, 
 voor de huid met onzuiverheden.

* Hydration Essentielle  €   62,50
 Verzorgend hydraterend bad, voor de 
 gedehydrateerde huid.

* Douceur Essentielle €   62,50
 Intens herstellende verzorging tegen roodheid, 
 voor de reactieve huid.

* Pure White Absolu €   62,50
 verzorging tegen een doffe teint en tegen vlekjes

KAPSALON LOSSE BEHANDELINGEN NAGELSTUDIO PEDICURE

gelique €   28,50

Acryl nieuwe set op natuurlijke nagels 
naturel €   42,50
color / french €   46,50

Nieuwe set met tips (verlenging)
naturel €   52,50
color / french €   59,50

Bijwerken 
naturel €   33,50
color / french €   39,50
nail art vanaf €     3,50
* 1 week garantie op de nagels  

manicure €   21,50
nagels lakken €     6,50

VISAGIE

gelegenheidsmake-up €   25,00
make-up advies €   35,00

SPRAY TANNING

gehele lichaam €   35,00
onderlichaam vanaf de heupen(benen) €   25,00
bovenlichaam tot de heupen €   25,00

LICHAAMSBEHANDELINGEN

rug / nek / schoudermassage €   29,50
lichaamsmassage €   49,50
hotstone masssage 30 minuten €   32,50
rug scrub €   25,00


