Wendy Quintelier

voor AFSPRAAK
03/755 83 13

Bonito

Schoonheidsinstituut

HAND

VERZORGING

VOET

VERZORGING

OPENINGSUREN
›› maandag
›› dinsdag
›› woensdag
›› donderdag
›› vrijdag

Gesloten
09:00 - 17:30
09:00 - 12:00
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30

Laatavondservice op vrijdag na afspraak

›› zaterdag
›› zondag

10:00 - 15:00
Gesloten

(Middagpauze tussen 12:00 en 13:00)

GELAATS
VERZORGING

LICHAAMS
VERZORGING

Grote Baan 262
9120 Beveren (Melsele)

SPECIALE

tel 03/755 83 13
gsm 0476/23 02 36
wendy.quintelier@telenet.be

ARRANGEMENTEN

www.bonito-schoonheidsinstituut.be

Gelaatsverzorgingen

›› Jeugdreiniging
31,00 €
›› Express gelaatsverzorging
43,00 €
deze verzorging voorziet de huid van vocht,
bescherming en helpt elke beschadigde huid
te herstellen.

Anti-aging behandeling
›› Bio-Active verzorging
59,00 €
is een verzorging gebaseerd op Argiline,
verminderd zichtbare uitdrukkingslijntjes.
›› Advanced verzorging
68,00 €
is een verzorging op basis van appelstamcellen,
heeft een krachtige regenererende en anti-rimpelwerking.
›› Intensive skin therapy
68,00 €
een “Sirtuines” activerende verzorging: is geschikt voor een rijpere beschadigde en gestresseerde huid. Sirtuines enzymen beïnvloeden de
levensduur van de huidcellen.
›› Hyaluron verzorging
75,00 €
Hyaluron is een natuurlijk bestanddeel van het
bindweefsel dat tot dertig keer zijn volume
aan water kan vasthouden waardoor de huid er
stevig en vol uitziet.
›› Glycopeelverzorging
68,00 €
peeling is op basis van glycozuur waarbij de
huid gestimuleerd wordt tot nieuwe celaanmaak
›› Microdermabrasie
75,00 €
oplossing voor fijne rimpels - grove poriën pigmentatievlekken met behulp van fijne zoutkristallen wordt de huid structureel verbeterd.

Galvanic Spa

85,00 €

een zorgvuldige behandeling met positieve en
negatieve galvanische stroom in combinatie
met speciale gels, hierdoor is het mogelijk de
huid in de diepte te reinigen en haar aansluitend met positief werkende bestanddelen te
verzorgen.

ARRANGEMENTEN
Beauty

›› Oogverzorging
10,00
ontspannende oogmassage met oogmasker

€

Manicure
›› Manicure
›› SPA manicure

18,00 €
30,00 €

(manicure, handpeeling + masker + massage)

››
››
››
››
››

French manicure
Gellak manicure
Gellak verwijderen
Lakken
Handpeeling en parafine

Pedicure

26,00 €
37,00 €
15,00 €
4,50 €
10,00 €
25,00 €

Wenkbrauwen
Bovenlip
Bovenlip en kin
Bovenlip, kin en wangen
Onderbenen
Onder- en bovenbenen
Bikini
Oksels
Armen

8,00 €
8,00 €
13,00 €
16,00 €
20,00 €
29,00 €
9,00 €
9,00 €
13,00 €

Verven
›› Wimpers
›› Wenkbrauwen
›› Wimpers en wenkbrauwen

15,00 €
9,00 €
22,00 €

Make-up
›› Avond & bruids make-up
›› Make-up advies

››
››
››
››

58,00 €
28,00 €
15,00 €
56,00 €

Bodymassage
Rugmassage met Hot Stone
Zware benen massage
Ontspannende zuiverende
nek-en rugbehandeling
(rugpeeling - warme mud oil pack relaxende rugmassage met etherische oliën)

›› Body peeling en massage
›› Ontspannende anti-stress massage
met Hot Stone
›› Cupping massage
›› Cupping massage rug

70,00 €
65,00 €
65,00 €
30,00 €

Beauty arrangementen

Epilaties
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Lichaamsverzorging

26,00 €
36,00 €

›› Mineral mud oil arrangement
65,00
Diepgaande lichaamspeeling met dode zee
zouten. Relaxerende massage van de rug en
packing. Verfrissende bodylotion
›› Bruidsarrangement
Gelaatsverzorging
Make up
Proef make up
Hand peeling,
Packing,
Lakken nagels (handen)
Manicure (gratis)

€

125,00 €

›› Luxe beauty arrangement
159,00
Hyaluron verzorging
Manicure,
Hand peeling,
Packing,
Lakken nagels (handen)
Rug peeling,
Antistress rugmassage met Hot Stone

€

Prijslijst 01/01/2019

CADEAUTIPS
Verwensessies

PRODUCTEN
Bonito

