ARRANGEMENTEN
ARRANGEMENT

In onze handverzorgingsstudio zijn verschillende behandelingen
mogelijk zodat uw handen en nagels er weer mooi en verzorgd uitzien.

Manicure Compact (30 min.)
De nagels worden gevijld en glanzend gepolijst. De handen worden gescrubd
en ondergedompeld in een bruisend badje. Daarna een handmassage
met de luxe Medex hand- en body crème. Exclusief lakken.

C 32,50

Manicure de Luxe (55 min.)
De nagels worden gevijld, de handen gescrubd en ondergedompeld in een
bruisend badje. Daarna worden de handen ingepakt met een paraffine pakking en
de nagelriemen verzorgd met olie. Na een handmassage worden de nagels gelakt.

C 52,50

KAPSALON
Bent u toe aan een nieuwe coupe? Kom dan langs bij onze kapsalon.

Openingstijden
Kapsalon
Donderdag 09.30 - 12.00 uur (uitsluitend op afspraak)
Reserveren woensdag vóór 22.00 uur
Zaterdag 9.30 - 12.00 uur (uitsluitend op afspraak)
Reserveren vrijdag vóór 22.00 uur

KAPSALON

PARC BEAUTY

AELDERHOLT ARRANGEMENT (100 min.)
C 87,50 p.p.
• Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
• Complete gezichtsbehandeling incl. epileren (60 min.)
• Paraffine handpakking
• Massage naar keuze (25 min.) 			
			
VRIENDINNEN ARRANGEMENT (100 min.)
C 82,50 p.p.
• Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
• Basis gezichtsbehandeling (30 min.)
• Keuze uit hand- of voetmassage of manicure compact (30 min.)
• Massage naar keuze (25 min.)
MOEDER-DOCHTER ARRANGEMENT (45 min.)
• Reiniging en gezichtsmassage
• Rugmassage (15 min.)
• Handverzorging met nagels lakken
• Presentje
• Dochters tot 12 jaar

PARC BEAUTY

C 30,00 p.p.

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag en zondag

Gesloten
Alleen op aanvraag
9.30-22.00 uur
Gesloten
9.30-17.30 uur

Informatie en reserveren
Voor meer informatie en reserveren kunt u contact opnemen via tel. 06-20 12 47 17
(dagelijks bereikbaar van 09.00 - 22.00 uur). Online boeken is ook mogelijk via parcbeauty.nl
Wij raden u aan tijdig te reserveren. In rustige tijden kunnen de openingstijden afwijken.
Annuleringen minimaal 24 uur van te voren, bij niet tijdig annuleren of niet verschijnen op
afspraak worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

Parc Beauty Aelderholt
Aelderholt 4
7854 TZ Aalden
Tel. 06-20 12 47 17

Druk- en zetfouten voorbehouden.

HANDVERZORGING

18-00432

HANDVERZORGING

PARC BEAUTY

Welkom bij Parc Beauty Aelderholt. Wilt u even
heerlijk ontspannen tijdens uw verblijf? U kunt
bij ons terecht voor beautybehandelingen en
massages. U gaat weer als herboren de deur uit.
Lees alles over de mogelijkheden en reserveer
vandaag nog.

C

52,50
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In onze salon bieden wij u het
beste wat uw huid nodig heeft. In
een ontspannen sfeer kunt u zich
laten verwennen door een ervaren
gediplomeerd schoonheidsspecialiste.
De salon maakt gebruik van
producten van het gerenommeerd
merk Medex.

Anti-stress lichaamsbehandeling Compact (60 min.)
Lichaamspakking inclusief lichaamspeeling. Tijdens de inwerking van de pakking
worden uw voeten vakkundig gemasseerd.

C

Anti-stress lichaamsbehandeling Compleet (90 min.)
Verkwikkende lichaamspeeling en lavendel lichaamspakking gevolgd door
een ontspannende rug-, nek- en schoudermassage van 25 min.

C

PARC BEAUTY

KLEINE BEHANDELINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoonheidssalon

Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers & wenkbrauwen verven
Epileren wenkbrauwen
Harsen bovenlip
Harsen kin en bovenlip
Harsen onderbenen
Harsen boven- en onderbenen

C

42,50

30,00

Massage Compleet (45 min.)
Massage van complete achterzijde van het lichaam incl. handen en voeten.

C

50,00

62,50

C

67,50

70,00

Massage de Luxe (60 min.)
Massage van complete achterzijde van het lichaam incl. handen en
voeten, voorzijde van de benen.
Hotstone Compact (25 min.)
Combinatie van manuele massage en massage met warme stenen
van rug, nek en schouders.

C

32,50

Hotstone Compleet (45 min.)
Combinatie van manuele massage en massage met warme stenen van
complete achterzijde van het lichaam incl. handen en voeten.

C

57,50

Gezichtsbehandeling Compleet (60 min.)
C
Reiniging en huidanalyse, dieptereiniging, stomen met vapo-zone,
verwijderen onzuiverheden, gezichtsmassage, masker en verzorgende dag-/nachtcrème.

52,50

Hotstone de Luxe (60 min.)
Combinatie van manuele massage en massage met warme stenen
van complete achterzijde van lichaam incl. handen en voeten en voorzijde benen.

C

72,50

Gezichtsbehandeling de Luxe (90 min.)
Reiniging en huidanalyse, dieptereiniging, stomen met vapo-zone,
verwijderen onzuiverheden, epileren, ampul de caviar, gezichtsmassage,
masker en verzorgende dag-/nachtcrème en een presentje.

C

72,50
Gezichtsmassage (30 min.)

C

32,50

Hand- en voetmassage (30 min.)

C

32,50

Gezichtsbehandeling Exclusive (duur 100 min.)
Caviar facelift en decolletébehandeling. Behandeling met de exclusieve
producten van Josephine van Steinborg. Ervaar de weldadigheid van
kaviaar extracten en zie hoe uw huid in korte tijd weer vitaal wordt.

C 115,00

SEIZOENSAANBIEDING

Anti-stress lichaamsbehandeling de Luxe (90 min.)
U krijgt dezelfde behandeling als de Compleet versie, uitgebreid met een
gezichtsmassage, hotstone massage van 25 min. en een presentje.

C

Onze gediplomeerde masseurs geven u massages voor het hele lichaam
die de huid gladder maken, afvalstoffen afvoeren en de huidfuncties stimuleren.
C

LICHAAMSBEHANDELINGEN

GEZICHTSBEHANDELINGEN

MASSAGES

Massage Compact (25 min.)
Massage van rug, nek en schouders.

LICHAAMSBEHANDELING

GEZICHTSBEHANDELINGEN
Gezichtsbehandeling Compact (45 min.)
Reiniging en huidanalyse, dieptereiniging, verwijderen onzuiverheden, masker en
verzorgende dag-/nachtcrème.

BEHANDELINGEN

Medex voor Men (60 min.)
Speciaal voor de mannenhuid hebben wij de Medex mannenlijn.
Check up van wenkbrauwen, neus en oorharen, reiniging,
subtiele scrub, hydraterend en kalmerend masker,
hoofdhuidmassage en een verzorgende dag-/nachtcrème.

77,50

MASSAGES

SEIZOENSAANBIEDING
Ieder seizoen stellen wij voor u nieuwe, aantrekkelijke behandelingen samen.
Voor de actuele aanbiedingen zie parcbeauty.nl of informeer bij onze beautysalon.

