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Facials

In Between | “Een snelle oppepper voor de huid”
Reiniging, dieptereiniging/epileren/massage, dag-/nachtverzorging

Purify | “Uw huid voelt weer als nieuw”
Reiniging, dieptereiniging/epileren/massage, masker, dag-/nachtverzorging

Cleanliness | “Schoon, schooner, schoonst”
Reiniging, dieptereiniging, epileren, masker, massage, dag-/nachtverzorging

Serenity | “Weer helemaal jezelf”
Reiniging, dieptereiniging, epileren, massage, masker, voetmassage, dag-
/nachtverzorging

Calming Senses | “Een zeer luxe behandeling met alles erop en eraan”
Reiniging, dieptereiniging, epileren, massage, oogmasker, masker, voetmassage, 
dagverzorging, dag make-up

Body

Scrubs | “Je huid voelt weer als nieuw”
Lichaamsscrub om dode huidcellen te verwijderen. De scrub wordt afgesloten met een 
massage

Beauty and the Back | “Laat je rug stralen”
Rugbehandeling bestaande uit een warme compressen, een scrub, dieptereiniging en 
massage

Light Legs | “Je loopt weer op wolken”
Ontspannend voetenbad, massage van de benen en voeten, afsluitende verzorging

Happy Hands | “Cadeautje voor de handen”
Warm compres, scrub, massage, masker, nagel- en huidverzorging

Happy Feet | “Cadeautje voor de voeten”
Ontspannend voetenbad, warm compres, scrub, massage, masker, nagel- en 
huidverzoring

30 min | €29,00

45 min | €40,00

60 min | €52,00

85 min | €67,00

115 min | €92,00

45 min | €40,00

45 min | €40,00

30 min | €29,00

20 min | €17,50

30 min | €29,00
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Massages

Massage | 30 min
Rug/nek/schouders

Massage | 45 min
Rug/nek/schouders/achterzijde benen

Massage | 60 min
Rug/nek/schouders/benen/armen

Hot Stone | 60 min
Een lichaamsmassage met warme lavastenen met als hoofddoel totale 
ontspanning. Ook activeert de massage het afvoeren van afvalstoffen. De 
massage met warme stenen wordt afgewisseld met manuele massage

Hot Stone | 90 min
Een massage van het lichaam met warme stenen inclusief een ontspannende 
gezichtsbehandeling

Extra
(ook als losse behandeling te reserveren)

Epileren
Wenkbrauwen

Verven
Wenkbrauwen
Wimpers
Wimpers & wenkbrauwen

Harsen | Face
Wenkbrauwen
Bovenlip
Bovenlip & kin

Harsen | Body
Onderbenen
Onder- & bovenbenen
Gedeelte rug
Rug

30 min | €29,00

45 min | €40,00

60 min | €52,00

60 min | €50,00

90 min | €70,00

€12,50

€9,50
€13,50
€20,00

€12,50
€9,50
€13,50

€25,00
€40,00
€20,00
€33,00
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Specials

Maandabonnement
Met het Fair Beauty abonnement geniet je iedere maand van een heerlijke behandeling tegen een 
gereduceerde prijs.
Je ontvangt een gezichts- of lichaamsbehandeling van 60 minuten voor slechts €40,00 per maand
(normaal tarief € 52,00).
Vraag naar de voorwaarden in de salon.

Bring-a-friend
Bent je enthousiast over Fair Beauty? Deel dit dan en profiteer zelf mee!
Voor iedere nieuwe klant die je aanbrengt in de salon, ontvang je maar liefst 25% korting op je 
eerstvolgende schoonheidsbehandeling naar keuze.

Cadeaubon
Geef je partner, familielid, vriend of vriendin eens een heerlijke behandeling bij Fair Beauty 
cadeau!
Iemand verassen met één van de heerlijke Weleda producten is natuurlijk ook mogelijk.
Een cadeaubon is geldig tot één jaar na uitgifte.


