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Beauty Salon Michelle

Broekstukken 21 

9761 KD Eelde

Tel: 0625395525

www.beautysalonmichelle.nl

E-mail: michelle@beautysalonmichelle.nl

Afspraak maken kan per telefoon, internet,

WhatsApp of e-mail

HANNAH MEET&TREAT - Let’s try hannah! 

45 min €45

De hannah Meet & Treat trakteert je huid op een korte 

introductie. Ontdek de geuren, structuren, resultaten en 

behandelmethode van hannah en maak kennis met de 

mogelijkheden in huidverbetering voor jouw huid.

HANNAH XPRESS - The hour of power! 

60 min €55

In deze behandeling staan de 5 huidverbeterende stappen 

van het hannah systeem centraal. 

Meting van de huid conditie m.b.v. hannah Skin Analizer, 

Reiniging, Peelen, Stimuleren, Herstellend, en 

Bescherming.

 ----

HANNAH XPERIENCE - Relax moment! 

75 min €65

Deze behandeling is gelijk aan de HANNAH XPRESS 

uitgebreid met een ontspannende massage van gelaat, 

nek, decolleté en schouders.

HANNAH XPERIENCE - The total package! 

90 min €75

Maar liefst anderhalf uur wordt er intensief gesport met 

je huid met onder andere de hannah Bindweefselmassage, 

één van de bekendste behandelmethodes op het gebied 

van effectieve huidverbetering! 

Meting van de huid conditie m.b.v. hannah Skin Analizer, 

Reiniging, Peelen, Stimuleren, Herstellend, en 

Bescherming.

HANNAH Acne!

45 min €50

Deze behandeling is gericht op het verwijderen van 

onzuiverheden en verdere vorming van acne tegen te 

gaan.

Reiniging, Peelen, Stimuleren, verwijderen onzuiverheden, 

Herstellend, en Bescherming.

HANNAH Acne!

70 min € 75

Deze acne behandeling is voor de ernstige acne huid.

----------

GLYCOLZUUR PEELING - Peel and boost! *

90 min €85

Tijdens deze speciale behandeling met natuurlijke 

fruitzuren wordt gezorgd voor het intens reinigen van je 

huid én voor meer opname van werkzame stoffen. Hierbij 

wordt de huid iets dunner gemaakt, waardoor 

oppervlakkige rimpeltjes en (acne)littekens vervagen, 

pigmentvlekken verminderen en de huid steviger en 

zichtbaar gladder is.

ROZENKWARTS Rozen behandeling €50

Een verwen behandeling of als cadeau te geven!

Anti-stress onderbeen- en voetmassage €40

MANICURE  € 27 +/- 45 min

Complete verzorging, handbadje, nagels vijlen, 

nagelriem verzorging, nagels lakken. 

MANICURE  zonder nagels lakken € 24

OVERIGE BEHANDELINGEN i.c.m. 

behandeling

Epileren wenkbrauwen  €11  €7,50

Verven wenkbrauwen     €11 €7,50

Verven wimpers €11 €7,50

Verven wenkbrauwen en wimpers €17,50 €12,50

Epileren & verven wenkbrauwen          €17,50 €12,50

Epileren & verven wenkbrauwen 

en wimper €25 €17,50

Harsen bovenlip €11    €7,50

Harsen kin €11   €7,50

Harsen bovenlip en kin   €15   €12,50

Harsen wangen €15 €12,50

Harsen bovenlip/ kin/ wangen €22 €17,50

Harsen onderbeen €25

Harsen onder en bovenbeen €35

Harsen oksels €15

*Alleen tijdens de maanden oktober tot april

Prijzen onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. © maart 2019


