
• 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

Akkermaalweg 10

6866CW Heelsum

06 413 73 707

info@praktijk-mooi.nl

www.praktijk-mooi.nl

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. 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 bindweefseltherapie 

bestaat altijd uit:

Deze bindweefsel therapie  en 

de intense treatment worden 

uitsluitend gegeven door onze 

Hannah huidcoach.

Deze gespecialiseerde behandeling verbetert de algehele huidconditie en de 

huidstructuur. Het verhoogt de opname van voedingstoffen en verminderd 

fijne lijntjes, rimpels en verzacht littekens. De preventieve werking maakt uw 

huidoppervlak egaler. Ook zul je zien dat huidverkleuringen en huidpigmentatie 

zullen verminderen.  Door toepassing van Trans6peel ondergaat je huid een 

diepgaande peeling. De huid wordt krachtig gestimuleerd  waardoor de huid nog 

weerbaarder wordt.

BINDWEEFSEL MASSAGE THERAPIE

INTENSE TREATMENT

Gespecialiseerde bindweefsel massage 
van decolleté, hals, schouders en gezicht 

Gespecialiseerde bindweefselmassage 
met toevoeging van de gehele rug 

Intense Treatment

30 minuten

45 minuten

75 minuten

va

va

€ 49,90

€ 64,90

€ 119,00

BEHANDELINGEN
& PRIJZEN 2021

brochure2021.indd   1brochure2021.indd   1 05/12/2020   10:0005/12/2020   10:00



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

v.a. €101,50

CLASSIC 100 
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

CLASSIC 60
v.a. €71,50

€ 15,90
€ 25,90
€ 15,90
€ 20,50
€ 36,90
€ 36,90
€ 48,90
€ 30,90
€ 30,90
€ 30,90
€ 33,50

va
va
va
va
va
va
va

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

PRIJS

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 voor de meer informatie.

Prijzen inclusief 21% btw. Brochure geldig tot en met december 2021. Bij 

annulering binnen 48 uur van de geplande afspraak brengen wij 50% van de 

behandelkosten in rekening. Bij een no show zijn wij helaas genoodzaakt de 

gehele behandeling in rekening te brengen.

BRUIDSMAKE-UP

SEIZOENSBEHANDELINGEN

HARSEN
Reinigen van gezicht

Harsen van bovenlip, kin of kaaklijn

Kalmerende crème

BROW TREATMENT
Shapen, reinigen, kleuren, bijwerken, epileren, 

harsen en stylen.

Toevoegen verven van de wimpers.

Deze behandeling wordt gegeven door onze 

browspecialist en duurt ongeveer 30 minuten.

va

€ 32,50

€ 12,50

€ 15,90

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

CLASSIC 90 
v.a. €91,50

COSMETISCHE BEHANDELINGEN

€ 54,50

€ 150,00 

€ 250,00

Littekentherapie, pigmentreductietherapie 

en couperose, microdermabrasie, definitief 

ontharen, steelwratjes en bindweefselbultjes 

verwijderen.

Botox behandeling 

Fillers

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 35 minuten

Acne behandelingen worden vaak vergoed door 
uw zorgverzekeraar.  

va

va

va

ACNE BEHANDELINGEN

€ 49,90
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