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LOSSE MODULES
Verven wimpers of wenkbrauwen

Verven wimpers en wenkbrauwen

Epileren wenkbrauwen bijwerken

Epileren wenkbrauwen modelleren

Harsen onderbenen(tot aan knie) 

Harsen bovenbenen 

Harsen hele benen

Harsen oksels

Harsen bikinilijn

Harsen borst 

Harsen rug

Trouwplannen? Het is mogelijk om bruidsmake-up en bruids-

kapsel te combineren. Ook voor (schoon)moeder, getuigen, 

zussen of vriendinnen! Informeer geheel vrijblijvend naar de 

mogelijkheden.

Elk kwartaal is er een speciale aanbieding die geheel is afgestemd 

op het seizoen, voor een MOOI!(e) prijs. Kijk op onze website: 

www.praktijk-mooi.nl of mail ons via info@praktijk-mooi.nl. 

Bellen kan ook op 06 41 373 707.

HUIDVERZORGENDE 
BEHANDELINGEN

Wij zijn verhuist! Onze nieuwe praktijk vindt u aan de Akkermaalweg in Heelsum. We hebben voldoende parkeergelegenheid bij de praktijk.

Praktijk Mooi! Bezoekadres: Akkermaalweg 10 in Heelsum | www.praktijk-mooi.nl | telefoon: 06 41 37 37 07 | info@praktijk-mooi.nl

HARSEN
Reinigen van gezicht

Harsen van bovenlip, kin of kaaklijn

Kalmerende crème

WIMPERVERLENGING
Het verlengen van de eigen wimpers door

middel van zijden haartjes.  

One bij One of 3D

WIMPERS & WENKBRAUWEN
Reinigen van gezicht

Verven van wimpers en wenkbrauwen

Epileren van de wenkbrauwen

Dagverzorging

va

€ 35,90

€ 89,90

€ 14,90

Huidanalyse 

Reiniging van gezicht, hals en decolleté

Epileren van de wenkbrauwen

Peeling

Verwijderen van huidonzuiverheden

Serum t.b.v. doorbloeding

Verzorgend masker

Massage van decolleté, nek, schouders 

en gezicht

Dagverzorging

Dagmake-up indien gewenst

Huidanalyse

Reiniging van gezicht, hals, schouders 

en decolleté

Epileren van de wenkbrauwen

Peeling

Verwijderen van huidonzuiverheden

Serum t.b.v. doorbloeding 

Intensief masker

Massage van decolleté, nek,

schouders en gezicht

Dagverzorging

Dagmake-up indien gewenst

Handpakking en massage of 

voetpakking en massage

Huidanalyse

Reiniging van gezicht, hals, schouders 

en decolleté

Epileren van de wenkbrauwen

Peeling

Verwijderen van huidonzuiverheden

Serum t.b.v. doorbloeding

Intensief masker

Massage van decolleté, nek, 

schouders en gezicht

Hoofdhuidmassage

Handpakking en massage of 

voetpakking en massage

Dagverzorging

Dagmake-up indien gewenst

CLASSIC 90 CLASSIC 60 €69,50 €89,50 €99,50CLASSIC 100 

Al 12,5 jaar dé praktijk voor al uw behandelingen.



COSMETISCHE BEHANDELINGEN
Littekentherapie, pigmentreductietherapie en couperose, 

microdermabrasie, definitief ontharen, steelwratjes en 

bindweefselbultjes verwijderen.

Botox behandeling 

Fillers

• Reiniging van gezicht, hals en decolleté 

• Peeling van gezicht, hals en decolleté

• Serum t.b.v. doorbloeding opgebracht middels een intentsive massage

• Vitamine ampul

• Dagverzorging

Gespecialiseerde bindweefsel massage van decolleté, hals, schouders en gezicht (30 minuten) 

Gespecialiseerde bindweefselmassage met toevoeging van de gehele rug (45 minuten)

Gespecialiseerde  Rimpelreductietherapie (75 minuten)

€ 54,50

€ 150,00 

€ 250,00

BINDWEEFSEL - EN  RIMPELREDUCTIE THERAPIE
Bindweefselmassage is de manier om het ‘ouder worden’ zoveel mogelijk te vertragen en op een natuurlijke methode de huid te liften. Het 

uitgangspunt van deze massage is om het bindweefsel los te maken. Als je ouder wordt kan je bindweefsel namelijk op bepaalde plaatsen 

gaan verkleven, waardoor we er ouder uit gaan zien. Doordat de huid verkleefd krijgen we sneller rimpels. Een bindweefselmassage is 

geen ontspannen massage, maar hoort ook zeker geen pijn te doen. Doordat bindweefselmassage de doorbloeding stimuleert, zorgt het 

ervoor dat  je huid er weer gezond en vol uitziet. Al door één behandeling wordt de aanmaak van nieuw collageen en elastine gestimuleerd. 

In kuurverband kunnen prachtige resultaten behaald worden doordat de opbouw van cellen en grondstoffen wordt bevorderd! Onze 

bindweefsel- en rimpelreductie therapie bestaat altijd uit:

Voor medisch/cosmetische behandelingen stellen wij 
een persoonlijk behandelplan op. Informeer naar een 
vrijblijvend en gratis consult. 

Praktijk Mooi! is een erkende praktijk voor de 
behandeling van acne. We werken altijd vanuit een 
behandelplan dat we samen met u opstellen. 

Per behandeling van 45 minuten

Kuur van 11 behandelingen

va

va

va

va € 49,90
€ 64,90
€ 94,90

€ 49,90

€ 490,00

HUIDVERZORGENDE 
BEHANDELINGEN

Wij zijn verhuist! Onze nieuwe praktijk vindt u aan de Akkermaalweg in Heelsum. We hebben voldoende parkeergelegenheid bij de praktijk.

Praktijk Mooi! Bezoekadres: Akkermaalweg 10 in Heelsum | www.praktijk-mooi.nl | telefoon: 06 41 37 37 07 | info@praktijk-mooi.nl

Praktijk Mooi! is aangelsoten bij Anbos de branchevereniging.

Al 12,5 jaar dé praktijk voor al uw behandelingen.


