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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 - Welkomst Behandeling!
+/- 40 min €47
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 €68
In deze behandeling staan de 5 huidverbeterende stappen 
van het hannah systeem centraal. 
Meting van de huid conditie m.b.v. hannah Skin Analyzer, 
Reiniging, Peelen, Stimuleren, Herstellen en Beschermen.
 ----

HANNAH XPERIENCE Klassiek - Relax moment! 
75 min €84
Deze behandeling is gelijk aan de HANNAH XPRESS 
uitgebreid met een ontspannende massage van gelaat, 
nek, decolleté en schouders.

HANNAH XPERIENCE Bindweefsel – The total package!  
90 min €99
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! 
Door deze techniek toe te passen in samenspraak met het 
gepersonaliseerde productadvies ervaar je een 
diepgaande huidverbetering met spraakmakende 
resultaten!

HANNAH Bindweefsel kuur!
Kuur: 5 behandelingen €338 
De hannah bindweefselmassage geeft in kuurvorm het 
beste resultaat. Een kuur bestaat uit 5 behandelingen, 2 
lange behandelingen van 90 minuten en 3 korte 
behandelingen van 45 minuten gedurende 5 weken. De 
kuur wordt van te voren ingeboekt en wordt van te voren 
betaald. 

HANNAH Acne!
45 min €51 / 60 min €67 / 90 min €98
Deze behandeling is gericht op het verwijderen van 
onzuiverheden en verdere vorming van acne tegen te 
gaan.
Reiniging, Peelen, Stimuleren, verwijderen onzuiverheden, 
Herstellen en Beschermen.

---------

INTENSE TREATMENT - Peel and boost!
90 min €117
Tijdens deze behandeling wordt de nadruk gelegd op het 
intens boosten van de huid door een medium peeling in 
combinatie met de befaamde hannah bindweefsel-
massage. Deze combi zorgt voor meer opname van 
actieve werkstoffen. De hannah Trans6peel helpt 
pigmentvlekken en huidverkleuringen te verminderen. 
Littekens als gevolg van bijvoorbeeld onzuiverheden 
verzachten en huidverdikking, een grove poriestructuur en 
huidverslapping worden effectief aangepakt. De cel-
vernieuwing word dusdanig gestimuleerd dat fijne lijntjes 
en rimpels vervagen en de huid steviger en zichtbaar 
gladder wordt. Het heeft tevens een antimicrobiële 
werking, waardoor een onzuivere huid zal verbeteren.

ANTI-STRESS onderbeen- en voetmassage 45 min €50

OVERIGE BEHANDELINGEN i.c.m. 
behandeling

Epileren wenkbrauwen  +/- 10 min €16  €11
Waxen wenkbrauwen  +/- 10 min €16  €11
Verven wenkbrauwen     €15 €10
Verven wimpers €15 €10
Verven wenkbrauwen en wimpers €25 €19
Epileren & verven wenkbrauwen          €25 €19
Epileren & verven wenkbrauwen 
en wimper €28 €21
Henna brow incl. Shapen €31 €28

Waxen bovenlip €13    €9,50
Waxen kin €13   €9,50
Waxen bovenlip en kin   €19   €15,50
Waxen wangen €19 €15,50
Waxen bovenlip/ kin/ wangen €27 €22,50
Waxen onderbeen €27
Waxen onder en bovenbeen €42
Waxen oksels €21
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