
BEAUTYBEAUTY
Prijslijst

rodenburgbeauty.nl



Wij werken uitsluitend met een groot assortiment kwaliteitsproducten. 
Onze specialistes geven u graag advies.

 Huidverzorgingsproducten

 Spaarkaarten

Hiermee kunt u sparen voor extra korting of een gratis product.
Wij hebben spaarkaarten van:

 Skin Perfect

Huidverbetering, - verzorging en ontspanning.
Beautyshoppen doe je bij Beauty en Wellness Center Rodenburg!
Aangesloten bij de branchorganisaties ANBOS en ProVoet.

Boek uw behandeling op 0182-351268 
of eenvoudig en snel via onze website: 
www.rodenburgbeauty.nl

Natuurlijk kunt u ook altijd gezellig 
binnen wandelen voor het maken van 
een afspraak.

Afspraak maken



Gezichtsbehandelingen
Clarins Facial Treatments
Kennismaking Facial Treatment  30 minuten € 29,50 
Gentle Facial Treatment  60 minuten € 57,50 
Oil-Control Facial Treatment  60 minuten € 57,50 
Hydrating Facial Treatment  60 minuten € 57,50 
Line Prevention Treatment  60 minuten € 57,50 
Extra Firming Facial Treatment  60 minuten € 60,00 
Super Restorative Treatment  60 minuten € 60,00 

Ook is het mogelijk om een behandeling van 90 minuten te boeken:
60 minuten behandeling +   € 22,50 

Een DUO Gezichtsbehandeling kan geboekt worden voor 30, 60 of 90 minuten
of geniet van onze heerlijke arrangementen.

Specifieke behandelingen
Decaar algaenpeeling kuur  € 175,00 
Voor een optimaal resultaat raden wij u een kuur aan. De kuur bestaat uit 3 behandelingen 
van 60 min. in 10 dagen. Hierbij is het gebruik van Decaar producten noodzakelijk. 

Decaar facial treatment 30 minuten € 29,50
Decaar Bio-peeling 60 minuten € 69,50
Decaar Bio-peeling 90 minuten € 89,50
Microdermabrasie gezicht 60 minuten € 85,00
Microdermabrasie gezicht + hals 90 minuten € 98,00
Microdermabrasie gezicht + hals + decolleté 115 minuten € 125,00
Microdermabrasie kuur 5 x € 382,50

T-away
T-away spider Naevi  vanaf € 25,00
T-away couperose  vanaf € 35,00
T-away pigmentvlek  vanaf € 25,00
T-away fibroom/steelwratje/bloedblaasje  vanaf € 25,00



Harsen
Epileren / harsen wenkbrauwen  € 12,50
Bovenlip of kin harsen  € 12,50
Bovenlip en kin harsen  € 17,50
Bovenlip, kin en zijkant contour harsen  € 22,50
Oksels harsen  € 15,00
Bikinilijn harsen  € 17,50
Armen harsen  € 25,00
Onderbenen of bovenbenen harsen  € 25,00
Hele benen harsen  € 45,00
Rug harsen  € 30,00
Rug + schouders harsen  € 37,50

Combinatie behandelingen
Epileren, harsen bovenlip en kin  € 27,50
Epileren, harsen bovenlip, kin en zijkant contour  € 29,50
Epileren, harsen bovenlip en verven wenkbrauwen € 32,50
Epileren, harsen bovenlip, kin en verven wenkbrauwen € 35,00
Epileren, harsen bovenlip, verven wimpers en wenkbrauwen € 37,50
Epileren, harsen bovenlip, kin, zijkant coutour en verven wenkbrauwen € 37,50
Epileren, harsen bovenlip, kin, zijkant countour, verven wimpers en wenkbrauwen € 42,50

Verven wimpers of wenkbrauwen (tijdens de behandeling € 8,00) € 12,50
Verven wimpers en wenkbrauwen (tijdens de behandeling € 12,50) € 20,00
Verven wimpers, wenkbrauwen en epileren  € 32,50



Lichtflits ontharen / IPL
Bovenlip  € 25,00
Kin  € 25,00
Bovenlip en kin  € 37,50
Kin en hals  € 37,50
Bovenlip, kin en hals  € 45,00
Wangen  € 25,00
Bovenlip en wangen  € 37,50
Bovenlip, kin en wangen  € 45,00
Bovenlip, kin, wangen en hals  € 55,00
Tussenstuk wenkbrauwen  € 15,00
Osels  € 45,00
Bikinilijn (rand langs slip)  € 45,00
Bikinilijn (rand langs slip en stukje tussen de benen) € 50,00
Bikinilijn (rand langs slip en stukje tussen de benen en vorm) € 57,50
Bikinilijn bovenkant tot aan de navel  € 45,00
Onderbenen  € 180,00
Onderbenen + oksels  € 180,00
Onderbenen + bikinilijn (langs slip)  € 180,00
Onderbenen + bikinilijn (rand langs slip en stukje tussen de benen) € 185,00
Onderbenen + bikinilijn (rand langs slip, tussen de benen en vorm) € 192,50
Onderbenen + bikinilijn (langs slip) + oksels  € 210,00
Onderbenen + bikinilijn (rand langs slip en stukje tussen de benen) + oksels € 215,00
Onderbenen + bikinilijn (rand langs slip, tussen de benen en vorm) + oksels € 222,50
Hele benen  € 275,00
Hele benen + bikinilijn (rand langs slip)  € 290,00
Hele benen + bikinilijn (rand langs slip en stukje tussen de benen) € 295,00
Hele benen + bikinilijn (tussen de benen en vorm) € 302,50
IPL schouders  € 55,00
IPL rug  € 175,00
Billen  € 55,00
Onderarmen  € 55,00
Hele armen  € 125,00

IPL Lichtflits ontharen intake  Gratis



Pedicure
Pedicure 30 minuten € 30,00
Pedicure+ 45 minuten € 45,00
Pedicure i.c.m. gellak  € 55,00
Voetpakking (i.c.m. een behandeling)  € 12,50
Teennagels lakken (i.c.m. een behandeling)  € 15,00

Manicure
Manicure 30 minuten € 27,50
Manicure+ 45 minuten € 37,50
Manicure + handpakking 60 minuten € 47,50
Handpakking (i.c.m. een behandeling)   € 12,50 
Nagels lakken (i.c.m. een behandeling)  € 15,00
Gellak OPI verwijderen  € 17,50
Gellak OPI  € 30,00
Gellak OPI aanbrengen en verwijderen (u dient een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn) € 37,50

Lichaamsmassage of pakking
Hotstone deelmassage 30 minuten € 30,00
Hotstone massage 60 minuten € 60,00
Manuele deelmassage 30 minuten € 30,00
Manuele massage gehele lichaam 60 minuten € 60,00
Lichaamspakking incl. scrubben  € 60,00

Arrangementen
Lissabon  € 92,50
Madrid  € 117,50
Rome  € 122,50
Wenen (2 personen)  € 192,50 
Athene  € 160,00
Parijs  € 197,50



Make-up
Bruidsmake-up  € 30,00
Dag/avond make-up  € 30,00
Proef bruidsmake-up  € 50,00

Workshops
Vanaf 4 personen p.p.   € 25,00

Afslanken
Hypoxi/Vacunaut
Hypoxi/Vacunaut (kuur)   € 299,00 
Hypoxi/Vacunaut (6 maanden)   p.m. € 89,00 
Hypoxi/Vacunaut + Power Plate (6 maanden)   p.m. € 99,00 
Hypoxi/Vacunaut (12 maanden)   p.m. € 74,00 
Hypoxi/Vacunaut + Power Plate (12 maanden)   p.m. € 84,00 

Power-Plate
Instructieles (minimaal 3 nodig)   € 15,00 
Maandabonnement (minimaal 3 maanden)   € 50,00 
12-rittenkaart   € 70,00 
Kwartaalabonnement   € 77,50 
Jaarabonnement   € 259,00

Zonnebankstudio
Zonnebank  10 minuten € 4,50
Zonnebank 15 minuten € 6,75
Zonnebank 20 minuten € 9,00

Kuur van 40 muntjes + 8 GRATIS   € 90,00  
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Hoofdstraat 35 - 37 Bergambacht
Tel. 0182-351268 

www.rodenburgbeauty.nl

Drogisterij 

Beautycentrum 

Parfumerie 

Riverdale cadeaushop 

Rituals 

c o sm e t i c s

Specialist in 5 werelden!


