Huidverbetering in
combinatie met welzijn
en ontspanning

Contact
Afspraak maken
Ga naar www.vanmooinaarhemels.nl en
maak een afspraak online.
Ook kunt u contact opnemen met een van onze
schoonheidsspecialistes, 0316 22 70 76.
Volg ons
facebook.com/vanmooinaarhemels
instagram.com/salonhemels

Panhuis 54 | 6941 BZ Didam | 0316 22 70 76
www.vanmooinaarhemels.nl

Huidscan
Met behulp van onze professionele huidscan
maken we een persoonlijke huidanalyse. De
Observ 520 maakt, met behulp van verschillende
lichtbronnen, foto’s van uw huid. Hiermee worden
o.a. dieperliggende pigmentatie, onzuiverheden,
dehydratatie en roodheid zichtbaar.
Nieuwsgierig naar uw huidconditie?
Maak een afspraak voor de gratis huidscan.

Gezichtsbehandelingen
Onze schoonheidsspecialisten stemmen met de
producten van SkinCeuticals iedere behandeling
volledig af op uw wensen en de behoefte van uw huid
op dat moment.
Gezichtsbehandeling 75
€75,00
Complete gezichtsbehandeling;
reiniging, huidanalyse, epileren/harsen/verven, scrub,
onzuiverheden verwijderen, massage, stimulerend
masker, kalmerend masker, dag verzorging en
productadvies.
Gezichtsbehandeling 60
€65,00
Basis gezichtsbehandeling;
reiniging, huidanalyse, wenkbrauwen epileren, scrub,
onzuiverheden verwijderen, massage, masker, dag
verzorging en productadvies.
Gezichtsbehandeling 45
€47,50
Reinigende gezichtsbehandeling;
reiniging, huidanalyse, scrub, onzuiverheden
verwijderen, masker, dag verzorging en productadvies.
Losse deelbehandelingen
Epileren, harsen of verven.

vanaf €12,50

Manicure
Manicure
€22,50
Nagels worden op de juiste lengte gevijld en
na een handbadje worden de nagelriemen
verzorgd. De nagelplaat wordt gepolijst en na
het verzorgen van de handen krijgen de nagels
nog een transparante lak.
Gellak
€25,00
Een unieke nagellak die wordt aangebracht op
de natuurlijke nagels en daarna wordt uitgehard
onder een speciale lamp. Resultaat, langdurig
perfect gelakte nagels.

Pedicure
Onze pedicures behandelen alledaagse
voetproblemen en verzorgen professioneel uw
voeten en teennagels.
Pedicure eerste behandeling
€35,00
Nagels worden geknipt en machinaal glad
gevijld met de frees. De nagelomgeving
wordt schoongemaakt en ingroeiende nagels
behandeld. Eelt/kloven/likdoorns worden
weggehaald en ruwe randjes machinaal
verwijderd met de frees. Hierna worden de
voeten verzorgd met een voetcrème.
Pedicure vervolg behandeling
€30,00
Indien de afspraak is gemaakt binnen 8 weken.
Korte pedicure behandeling
per 15 minuten
€16,50
Speciaal voor het los verwijderen van likdoorns/
ingroeiende nagels/kloven of het knippen van
de nagels.

Ook bij uw
vertrouwde salon
Wij werken alleen maar samen met specialisten
waarvan we zeker zijn dat u er in veilige handen bent.

Huidtherapie
Wij zijn trots op onze samenwerking met
Cosmetique Totale. Hierdoor kunt u bij salon
Hemels ook terecht voor hoogwaardige
medische behandelmethoden voor definitieve
ontharing, het verwijderen van tatoeages,
acne, littekens, kalknagels, pigmentvlekken,
couperose, maar ook voor huidverjonging en
huidverbetering.

Wilt u weten hoeveel uw zorgverzekeraar
vergoed voor ontharen, acne of camouflage
behandelingen? Maak vrijblijvend een afspraak
voor een gratis consult bij onze huidtherapeut
Dionne.

