MANNEN
Wassen en knippen
Volledige tondeuse

€24,30
€15,10

DAMES
Knippen
Wassen en knippen
Wassen knippen en drogen
Wassen knippen, föhnen/watergolf
Wassen föhnen/watergolf
Droogblazen
Opsteken (half)
Opsteken (volledig)

€21,95
€26,50
€35,50
€47,95
€28,00
€13,95
€36,20
€49,60

KLEURINGEN
Kleuring uitgroei vanaf
Volledige kleuring vanaf
Kleuring met lokjes
Kleurspoeling
Highlights/lowlights vanaf
Toner

€32,10
€37,75
€42,10
€27,95
€56,50
€8,95

PERMANENT
Permanent
Permanent en drogen
Permanent knippen en föhnen

€53,10
€71,20
€87,50

HAARVERLENGING OF VERDIKKING
Haarextensions vanaf
Inzetten en knippen (eerste keer)
Herplaatsen per baan

€475,00
€65,00
€15,00

Bergsestraat 19
4724 CA Wouw

BRUIDEN

€11.50
€17,00
€20,75

Bruidskapsel incl. proefkapsel
Bruidsmake-up incl. proefmake-up

Prijs op aanvraag
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 voorzien van
een mooi gekapte coupe en/of make-up.
Bruidsarrangementen:
Wij bieden verschillende bruidsarrangementen aan,
informeer naar de mogelijkheden.

LOSSE
BEHANDELINGEN

KAPSALON

KINDEREN
Kinderen t/m 4 jaar
Kinderen t/m 12 jaar
Kinderen t/m 18 jaar

Telefoon: 0165 - 85 41 03
WhatsApp: 06 - 27 54 66 64

Epileren
Harsen bovenlip/kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen wangen
Harsen bovenlip, kin en wangen
Harsen onderbenen/bovenbenen
Harsen volledige benen
Harsen oksel/bikinilijn
Harsen armen/rug/buik
Harsen brazilian wax
Harsen bikinilijn en venusheuvel
Verven wimpers/wenkbrauwen

€12.25
€10,25
€16,50
€13,25
€25,50
€24,00
€40,25
€20,50
€26,00
€41,50
€33.00
€12,25

Verven wimpers en wenkbrauwen

€18,25

info@beautycenterpuur.nl
www.beautycenterpuur.nl

€29,10
€34,25
€26,50

ACRYL NIEUWE SET OP NATUURLIJKE NAGELS
Naturel
€49,50
Color
€52,50
French/babyboom
€54,25
NIEUWE SET MET TIPS (VERLENGING)
Naturel
€59,50
Color
€67,95
French/babyboom
€70,50
BIJWERKEN
Naturel
Color
French/babyboom
Nail art vanaf
* 1 week garantie op de nagels
Manicure
Nagels lakken

€39,95
€48,95
€51,50
€1,50
€23,95
€11,50

VISAGIE
Gelegenheidsmake-up
Make-up advies

€26,50
Op aanvraag

SPRAY TAN
Gehele lichaam
Onderlichaam vanaf heupen
Bovenlichaam vanaf heupen

€37,50
€26,95
€26,95

LICHAAMSBEHANDELINGEN
Rug/nek/schouder massage
Lichaamsmassage
Hotstone massage
Rug scrub

€31,50
€58,50
€34,95
€29,50

SCHOONHEIDSSALON

NAGELSTUDIO

GELIQUE
Nieuwe set
Opvullen
Voeten

GEZICHTSBEHANDELINGEN
Puur skin basis 60 min.
Microdermabrasie
Glycolzuurbehandeling

€54,95
€75,00
€75,00

PAYOT
Behandelingen van Payot bestaan uit:
Oppervlakte reiniging | Wenkbrauwen modelleren |
Dieptereiniging | Massage | Masker | Dagverzorging
Liss absolu
€79,95
	Anti-rimpelverzorging met 		
peeling-effect, voor een nieuwe huid voor 		
een werking tegen rimpels en fijne lijntjes.
Supreme experience
€89,95
	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
€69,95
Gepersonaliseerde verzorging voor mannen.
Purete essentiel
€74,25
	Zuiverende verzorging voor een schone huid,
voor de huid met onzuiverheden.
Hydration essentiel
€74,25
	Verzorgend hydraterend bad, voor de
gedehydrateerde huid.
Douceur essentiel
€74,25
	Intens herstellende verzorging tegen roodheid,
voor de reactieve huid.
Pure white absolu
€74,25
Verzorging tegen een doffe teint en tegen vlekjes
Nutricion essentiel
€ 74,25
Uitermate geschikt voor een extreem droge huid,
beschermt en voedt de huid en gaat
roodheid tegen.
Acne behandeling
€ 76,95
	Een specialisatie met een volledige verzorging
voor een acne huid. Met deze behandeling kijken
we samen naar een behandel en stappen plan
voor het beste resultaat.
Fruittherapie
€135,00
Ontspannende luxe lichaamsbehandeling,
bestaande uit; een lichaamsscrub,
lichaamsmassage en lichaamspakking met
heerlijke voedende producten vol met vitaminen
en mineralen.

Bergsestraat 19
4724 CA Wouw
Telefoon: 0165 - 85 41 03
WhatsApp: 06 - 27 54 66 64
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:
OP AFSPRAAK
VRIJDAG:
9.00 - 17.30 UUR
ZATERDAG:
9.00 - 15.00 UUR
ZONDAG:
GESLOTEN

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

