
GEZICHTSBEHANDELINGEN 
(inclusief wenkbrauwen modelleren indien gewenst) 
 
Tiener gezichtsbehandeling 10 t/m 19 jaar   40 min     € 30 
Basis gezichtsbehandeling           50 min     € 40 
Acné  gezichtsbehandeling          60 min     € 45 
Complete gezichtsbehandeling         75 min    € 55 
Welness gezichtsbehandeling         90 min     € 65
  
Meer info?  
beautysalonimprove.nl/gezichtsbehandelingen 

 
 
COMBINATIE BEHANDELINGEN 
(In combinatie met bovenstaande gezichtsbehandelingen) 

 
Verven wenkbrauwen         € 5 
Verven wimpers          € 5 
Oogmasker           € 5 
Waxen kin           € 5 
Waxen bovenlip           € 5 
Waxen oksels           € 10 
Waxen bikinilijn          € 10 
Handverzorging (peeling, masker, paraffinepakking) € 10 
Voetverzorging (scrub, masker, paraffinepakking) € 10 
Henna wenkbrauwen          € 15 
 
 
INTENSIEVE FRUITZUREN BEHANDELING 
(uitsluitend in de maanden oktober tm april) 
 
Fruitzuren losse behandeling          € 35 
 
Fruitzurenbehandeling in kuurverband – 6 wkn  (a €30)  € 180 
Intake + kuur voorbereidende producten set voor thuis € 60 
 
Fruitzurenbehandeling in kuurverband – 10 wkn (a €25)  € 250 
Intake + kuur voorbereidende producten set voor thuis € 60 

 
Meer info?  
beautysalonimprove.nl/fruitzuren 

 
 

KORTE BEHANDELINGEN 
 
Modelleren wenkbrauwen dmv epileren/waxen        € 15 
Verven wenkbrauwen of wimpers + epileren         € 20 
Verven wenkbrauwen + wimpers + epileren        € 25 
Waxen bovenlip of kin           € 10 
Waxen bovenlip + kin          € 15 
Waxen bovenlip of kin + epileren         € 20 
Waxen bovenlip +  kin + epileren          € 25 
Waxen bovenlip of kin + epileren + verven  
wenkbrauwen of wimpers      € 25 
Waxen bovenlip of kin + epileren  
+ verven wenkbrauwen en  wimpers           € 30 
Waxen bovenlip + kin + epileren  
+ verven wenkbrauwen of wimpers     € 30 
Waxen bovenlip + kin + epileren  
+ verven wenkbrauwen en wimpers           € 35 

 
 
SPECIALS VOOR WIMPERS EN WENKBRAUWEN 
 
Full Henna Brow treatment           € 25 
 
Lash Lift - wimperlifting inclusief verven wimpers           € 40 
 
Wimperextensions Volume /  One by One 
Nieuwe set wimperextensions          120 min    € 69 
Bijvullen wimperextensions binnen 3 weken                 € 45 
Bijvullen wimperextensions binnen 4 weken                 € 50 
 
 

HANDEN EN VOETEN  
 
Gelpolish + mini manicure of pedicure                 € 25 
 
Cosmetische hand- of voetbehandeling               € 30 
 
Nieuwe set  
verstevigen/verlengen nagels met poly-acryl naturel        € 35 
 
Opvulbehandeling behandeling (binnen 4 wkn)                                
verstevigen nagels met poly-acryl naturel  € 30  
 
Toeslag aflakken met gelpolish bij behandeling  € 10
      

   LICHAAMSBEHANDELING   

 
   Ontspanningsmassage rug/nek    25 min  € 25 
   Ontspanningsmassage achterzijde lichaam  40 min  € 35 
   Ontspanningsmassage complete lichaam  55 min  € 45 
      
   Acné – dieptereiniging rug inclusief kleipakking               € 30       
   Rugpakking (in combinatie met ontspanningsmassge)    € 15 
 
   Harsen rug of borst    € 25 
   Harsen onderbenen t/m knie   € 25 
   Harsen gehele benen    € 40 
   Waxen oksels     € 15 
   Waxen bikinilijn      € 15

   
  
 

   VERWEN ARRANGEMENTEN 

 
   Arrangement  “Good Morning”  9.30-12.30                € 120 
   Aanstaande mamma arrangement               € 120 
   Bruidsarrangement                € 120 
 
   Meer info?  
   beautysalonimprove.nl/arrangementen 
 
 

   VISAGIE 
 
   Dag make-up  + advies                  € 20 
   Avond/Feest make-up + advies                 € 25 
   Bruidsmake-up + ampul, inclusief proefmake-up             € 60 
 
 
 

   GIFTCARDS 

   Verkrijgbaar met behandeling of bedrag  
   naar wens en feestelijk verpakt vanaf   € 15 
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Openingstijden: 
Donderdag 14.00 – 22.00 uur 
Zaterdag      9.00 – 17.00 uur 

 
Online agenda: beautysalonimprove.nl 
Whatsapp / bellen:  06-11607140 

 

Geawei 27 Augustinusga 

IMPROVE SKINCARE 

Improve Skincare kent de volgende lijnen afgestemd 
op jouw huidconditie: 
 

▪ Everyday 
▪ Anti-Aging 
▪ Hydro Intense 24h 
▪ Purifying 
▪ Resonance Repair 
▪ Nature Energizer 

 
Everyday Cleansing milk of facewash     250ml  € 16 
Everyday Aloë Vera tonic     250ml  € 16 
Peeling enzymatisch of olive beads  50 ml   € 18 
 
Dagcrèmes     50 ml    € 25 
Nachtcrèmes     50 ml    € 25 
Serums     35 ml    € 25 
Oogcreme    35 ml    € 22 
Maskers     50 ml    € 22 
 
Voordeelpakket:     €70 
Cleanser + tonic + serum + dagcrème 
miniatuur peeling en miniatuur nachtcreme  
 
Meer info over de producten of ingrediënten? 
Beautysalonimprove.nl/webshop 
 
_________________________________________ 

 

IMPROVE PARFUMERIE 

35 dames- en herenparfums  
geïnspireerd op bekende topmerken! 
 
Parfum      50 ml  € 15 

        (op bestelling mogelijk) 100 ml  € 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


