Face it! By Beauty Planning
Studio for skin, bodycare and make-up
By Marjan Doeve and Team

Face it! By Coco

Pro-aromatique

€70,00

Clarins aromatic facial treatment
Reiniging, peeling, massage, serum, oogmasker,
gezichtsmasker en dagverzorging, inclusief applicaties.

60 minuten

€65,00

90 minuten

€90,00

Facial treatment mannen

€70,00

60 minuten de-stress facial voor mannen

Cleansing facial

€40,00

Gezichtsreiniging voor jongeren t/m 16 jaar

Neoderma facial treatment

€85,00

Reiniging, massage, biopeeling met Chinese kruidenpeeling,
serum, gezichtsmasker en dagverzorging

Micro zone facial 20 min

€32,50

(Pre cleanse, huidanalyse, tweede reiniging, exfolieren, (masker, decolleté massage) dagverzorging (extracties)
dagverzorging)

TeenAge treatment 50 min

€45,00

Pre cleanse, huidanalyse, tweede reiniging, stoom exfolieren, extracties masker, decolleté massage, dagverzorging.

Clean skin treatment 60 min

€65,00

Pre cleanse, huidanalyse, tweede reiniging, stoom exfolieren extracties, masker decolleté + hoofdmassage, dagverzorging.

Clean Relax treatment 80 min

€80,00

Pre cleanse, huidanalyse, tweede reiniging stoom exfolieren extracties. Extra's bijvoorbeeld: (wenkbrauwen epileren/wax,
face wax, verven wimpers, verven wenkbrauwen) gelaatsmassage, masker, hand of voetmassage, dagverzorging.

Bij facial extra:
Wenkbrauwen epileren/wax

€12,50

Face wax

€7,50

Neushaar wax

€7,50

Wimpers verven

€12,00

Wenkbrauwen verven

€12,00

Wimpers en wenkbrauwen verven

€20,00

Make up-treatment

€40,00

30 minuten durende treatment naar keuze.

Bruidsmake-up

€60,00

Bruidsmake – up inclusief proefbehandeling

Rug- nek- en schoudermassage

€30,00

30 minuten durende massage.
Bij aankoop van 3 bodyproducten is
deze behandeling gratis.

Massages
60 minuten durende massages.
Klassieke bodymassage

€60,00

Verstevigende en afslankende bodymassage

€60,00

Aromatherapie bodymassage

€60,00

Buste- en decolletémassage

€45,00

Hotstone bodymassage

€60,00

Waxing treatment dames
Bovenlip

€10,00

Kin

€10,00

Bovenlip en kin

€15,00

Bovenlip met suiker

€15,00

Kin met suiker

€15,00

Bovenlip en kin met suiker

€22,50

Gezicht

€30,00

Oksels

€15,00

Oksels met suiker

€20,00

Wenkbrauwen

€15,00

G-string met suiker

€30,00

Bikinilijn met suiker

€22,50

Brazilian met suiker

€40,00

Hollywood

€40,00

Onderarmen

€30,00

Hele armen

€45,00

Onderbenen

€30,00

Onderbenen met knie

€30,00

Onderbenen, knie met bikini

€45,00

Onderbenen, knie met brazilian

€60,00

Onderbenen, knie, brazilian met oksels

€65,00

Bovenbenen

€30,00

Bovenbenen met knie

€40,00

Bovenbenen, knie met bikini

€50,00

Bovenbenen, knie met brazilian

€65,00

Bovenbenen, knie, brazilian met oksels

€75,00

Hele benen

€60,00

Hele benen met bikinilijn

€70,00

Hele benen met brazilian

€80,00

Hele benen, brazilian met oksels

€80,00

Buik

€30,00

Onderrug

€30,00

Waxing treatment mannen
Rug

€30,00

Rug en schouders

€45,00

Buik

€30,00

Buik en borst

€45,00

Buik, borst en schouders

€60,00

Free Willy

€50,00

Total body met Free Willy

€180,00

Neusharen

€15,00

Oren

€15,00

Wenkbrauwen

€15,00

Gezicht, neus, oren en wenkbrauwen

€45,00

Manicure en pedicure
Cosmetische pedicure
60 minuten durende cosmetische pedicure.

€50,00

Nagelverzorging, voetmassage en lakken.

Medische pedicure
60 minuten: nagelverzorging en voetmassage

€50,00

90 minuten: nagelverzorging, voetmassage en lakken.

€55,00

Girly feet: 45 minuten

€32,50

Voetenbadje, nagels knippen, vijlen, nagelriemverzorging, scrub, voetenmassage, vinlylux Polish.

Basic pedicure 45 minuten

€40,00

Voetenbadje, nagels knippen, vijlen, nagelriemverzorging, scrub, voetencreme, vinlylux Polish.

Basic pedicure 60 minuten

€55,00

Voetenbadje, nagels knippen, vijlen, nagelriemverzorging, scrub, shellac Polish, voetencreme.

Coco’s pedicure 60 minuten

€48,00

Voetenbadje, nagels knippen, vijlen, nagelriemverzorging, scrub, verwijderen van eelt, voetmassage, vinlylux Polish.

Basic manicure
Nagelriemen verzorgen en handmassage

€30,00

Nails to go
Nagels modelleren en lakken.

€30,00

Nails to go
Vijlen en lakken (vinlylux)

€15,00

Nails to go
Vijlen en lakken (shellac)

€25,00

Girly manicure 30 minuten

€22,50

Vijlen, nagelriemverzorging, scrub, handmassage, vinlylux Polish T/M 17 JAAR

Basic manicure (vinlylux) 30 minuten

€28,00

Vijlen, handbadje, nagelriemverzorging, handcreme, vinlylux polish

Basic manicure (shellac) 45 minuten

€45,00

Vijlen, handbadje, nagelriemverzorging, shellac polish, handcreme

Coco's manicure (vinlylux) 45 minuten

€35,00

Vijlen, handbadje, nagelriemverzorging, scrub, massage, vinlylux polish, handmasker
French manicure + €7,50

Coco's manicure (shellac) 60 minuten

€50,00

Vijlen, handbadje, nagelriemverzorging, shellac polish, scrub, massage, handmasker

Soaking off

€5,00 (CND gratis)

Verven
Wimpers

€15,00

Wenkbrauwen

€15,00

Wenkbrauwen verven en epileren

€25,00

Wimpers verven en epileren

€25,00

Wimpers en wenkbrauwen

€25,00

Wimpers, wenkbrauwen verven en epileren

€35,00

Epileren
Epileren

€15,00

Treading (epileren met touw)

€15,00

Elektrisch epileren

€45,00

Wimperextensions:
Nieuwe set

€95,00

Opvullen tot 3 weken

€45,00

Opvullen na 3 weken

€55,00

Verwijderen

€25,00

Verwijderen i.c.m. nieuwe set

€100,00

IPL- behandeling (intense Pulsed Lights)

Een IPL-behandeling is een semipermanente ontharing door middel van lichtenergie.

Wenkbrauwen tussenstuk
Oorschelpen
Kaaklijn met bakkebaarden
Wangen met jukbeen
Bovenlip
Kin
Hals
Hele gezicht
Nek
Schouders
Oksels
Rug
Tepelhof
Borst
Buik
Bikinilijn
Hollywood
Brazilian
Billen
Bilnaad
Schaamstreek
Free Willy
Bovenarmen
Onderarmen
Armen volledig

