
Uw allround- schoonheidsspecialist en
pedicure.
In de salon komt ontspanning,
huidverbetering en verzorging samen .
Om u tijdens de behandeling alle rust
en ontspanning te geven, werk ik
uitsluitend op afspraak. De producten
waarmee gewerkt wordt zijn van 
Dr. Baumann.
Naast schoonheidsbehandelingen kunt
u in de salon ook terecht voor
pedicure, wimperlifting, ontharing en 
 professioneel huidadvies.
Op de website kunt u gemakkelijk zelf
uw afspraak inplannen in de online
agenda. 
www.beautysalonflorence.com
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Beauty Salon
Florence

Verzorging van top tot
teen in een 

rustgevende sfeer.

U wordt geholpen door een
deskundig opgeleide
allround
schoonheidsspecialiste en
pedicure. De producten
waar mee gewerkt wordt
zijn natuurlijk, gezond en
efficiënt bionoom:
Dr. Baumann

OPENINGSTIJDEN
 

Maandag 09:30 - 21:30 uur
Woensdag 09:30- 21:30 uur

Vrijdag 09:30- 14:00 uur
 

Lange Schaft 30J
3991AP Houten 

(1e etage)
 

06-46 080 354
 

www.beautysalonflorence.com
 

info@beautysalonflorence.com



Teenagers treatment €32,-
Oppervlaktereiniging, dieptereiniging,
oneffenheden verwijderen, masker en
verzorgende crème.

Classic treatment €48,50
Oppervlaktereiniging, epileren, vapozone,
dieptereiniging, verwijderen
onzuiverheden, verzorgend masker,
liposomen, oogcrème en verzorgende
crème.

Special treatment €62,50
Oppervlaktereiniging, epileren, vapozone,
dieptereiniging, verwijderen
onzuiverheden, verzorgend masker,
massage van hoofd-nek-schouders en
decolleté, liposomen, oog-verzorgend
ampul en verzorgende crème.

Relax treatment €73,50
Rug massage, oppervlaktereiniging,
epileren, vapozone, dieptereiniging,
verwijderen onzuiverheden, hand
massage, verzorgend masker, massage
van hoofd-nek-schouders en decolleté,
liposomen, oog-verzorgend ampul en
verzorgende crème.

Nieuw! Elektrische definitieve
gezichtsontharing €30,-
Voorafgaande aan de behandeling vindt
altijd een intake gesprek plaats. Voor het
beste resultaat bespreken we de beste
behandelmethode en stellen we samen
een behandelplan vast.

Basis Pedicure  €32,-
Teennagels knippen, verzorgen nagelriemen,
eelt verwijderen, eventueel behandelen van
kalk- schimmel- en ingroeiende nagels en
likdoorns, de voeten met een passende
crème verzorgen.

Deelbehandeling mogelijk (in overleg met de
pedicure behandelaar.)

Extra bij te boeken: 
Nagels lakken
-  Base coat, kleurlak, top coat. €9,-

Gel lak
-  Base coat, kleurlak en top coat. € 20,-

Warme Paraffine Behandeling €15,-
Een paraffine behandeling is een zeer
aangename hand of voet verzorging met
direct voel- en zichtbaar resultaat. De
behandeling verzacht en hydrateert de huid.
De huid krijgt een gezonde uitstraling. De
warme paraffine laag stimuleert de
bloedsomloop, kalmeert en ontspant de huid.

Beauty Salon Florence is aangesloten bij
ProVoet

Wimperlifting incl. verven €42,50
Lash Volume Lift is een behandeling om de
natuurlijke wimpers te krullen zonder
gebruik te maken van wimperextensions of
mascara.
Deze behandeling is inclusief het verven
van uw wimpers waardoor u geen mascara
meer nodig heeft. De Lash Volume Lift, ook
wel LVL genoemd, is bestendig tegen zon,
zee, water, douchen, zweten, tranen,
zwemmen en slapen.
De totale behandeling duurt ongeveer 60
minuten, waarbij uw wimpers worden gelift
en geverfd. 

Ontharing/ Waxing

Wenkbrauwen
Bovenlip 
Bovenlip en kin 
Bovenlip, kin en hals 
Onder- of bovenbenen 
Boven- en onderbenen 
Harsen rug 
Borst of buik

€9,-
€9,-
€14,50
€18,-
€31,-
€48,-
€23,-
€19,-


