Verven en ontharen
• Gelieve apart bij te boeken
• Epileren standaard bij iedere gezichtsbehandeling inbegrepen
• Losse modules tijdens gezichtsbehandeling 15% korting
Epileren wenkbrauwen €16,50
Epileren en verven wenkbrauwen €21.Wimpers of wenkbrauwen verven €16,50
Epileren en verven wenkbrauwen en
wimpers €25,50

Massage
Massage 30 min. €30.Rug,nek,schouders,hoofdhuid
Massage 60 min. €59.Achterkant benen, voeten, rug, nek, schouders,
hoofdhuid.

Ontharen bovenlip €16,50
Ontharen bovenlip en kin €21.Ontharen bovenlip, kin, wangen €25,50

Openingstijden:
Dinsdag 9.30 uur - 21.00 uur
Vrijdag 9.30 uur - 21.00 uur
Donderdag 9.30 uur - 13.30 uur
Zaterdag 9.00 uur - 15.00 uur
(1x In de 6 weken)
JS Hair&Skin
Jessica van Straalen
Hooftstraat 3 • 2406 GD
Alphen aan den Rijn • 06-30091904
jessicavanstraalen@gmail.com
www.image-alphen.nl

Volg ons ook
op Facebook
en Instagram
en profiteer
van leuke
acties!

Meer informatie en prijzen?
Kijk op onze website.

Welkom bij JS Hair & Skin, gevestigd bij
IMAGE-Alphen. Ik werk in de salon met de fijne
producten van Décaar, Elleebana en
Loveli. Deze producten sluiten goed aan bij
mijn visie, maximale huidverbetering behalen
op de meest natuurlijke manier.
De salon is officieel verkooppunt van Décaar
en Loveli.

Gezichtsbehandelingen
45 min. €47.50,kennismakende gezichtsbehandeling,
aanrader voor tieners, dieptereiniging.
60 min. €60,Complete gezichtsbehandeling inclusief
gezicht, nek- en schoudermassage.
90 min. €84,Luxe gezichtsbehandeling inclusief
voetmassage, hoofdmassage, gezicht,
nek-en schoudermassage.
50 min. Décaar Deep Phyto peel €60.Intensieve fruitzuurpeeling voor huidproblemen
zoals acne, littekens, vale en grove en
zonbeschadigde huid.
60 min. Décaar oxygen treatment €65.Intensieve zuurstof behandeling voor alle
huidtypen met tekenen van degeneratie,
vermoeidheid, zuurstof en vochttekort.

Speciale behandelingen
60/70 min. Décaar Renaissance Treatment
€87.50
Ontspannende en maximaal huidverbeterende
behandeling die volledig wordt afgestemd op dat
wat de huid op dat moment nodig heeft.
Door de mogelijkheid om boosters (peptiden en
antioxidanten) onderling met elkaar te combineren, worden de hoogst haalbare resultaten
bereikt.
Renaissance is het Franse woord voor ‘wedergeboorte’. Het zorgt voor een diepe regeneratie en
huidverbetering. De treatment kan in sterkte
worden aangepast.

Elleebana lashlift
Waarom een Elleebana lashlift?
• Resultaat van gemiddeld 6 weken
• Een comfortabele behandeling
• Laat natuurlijke wimpers langer lijken zonder
extensions
• Minimale nazorg nodig
• Geschikt voor lange en korte wimpers
Lashlift inclusief verven €50,Tijdens gezichtsbehandeling €48,50

Décaar Algen peeling
Wat is Décaar algen peeling?
• De Décaar algen peeling werkt biologisch en
biedt een 100% veilig behandelproces.
• De microvezels van het peelingpoeder (kruiden,
algen en perfluorcarbon) penetreren de huid en
werkt van binnen uit.
• Het verhoogt de doorbloeding, de productie van
nieuwe cellen en afvalstoffen worden afgevoerd.
• De huid wordt geheel vernieuwd in 10 dagen ipv
28 dagen.
De algen peeling is geschikt voor alle huidtypen
en voor de volgende huidproblemen.
Acné, vette huid, gevoelige huid, couperose,
rosacea, littekens, pigmentvlekken, grove poriën,
vale grauwe rokershuid, preventief tegen huidveroudering, egaliseren van de huid.
Het verdunt de huid niet!
Décaar werkt tot in de diepst gelegen huidlagen
en geeft direct resultaat.
60 tot 70 min. €77.50
Kuur: 3 behandelingen in 14 dagen. €232.50
Microdermabrasie behandeling 60 min. €73.Hals en decolleté meerprijs €10.-

