OVERIGE BEHANDELINGEN
Epileren wenkbrauwen ............................ €13,00
Shapen wenkbrauwen (epileren & verven). . . €22,50
Waxen bovenlip. . ..................................... €12,50
Waxen bovenlip & kin .. ............................ €22,50
Waxen gehele gelaat.. .............................. €29,00
Waxen onderbenen.................................. €25,00
Waxen gehele benen.. .............................. €34,00
Waxen bikinilijn. . ..................................... €20,00
Wimpers verven...................................... €15,00
Wenkbrauwen verven. . ............................. €12,00
Wimpers & wenkbrauwen verven............... €19,50
Make-up of proefmake-up........................ €24,50
Gellak hand of voet.. ................................ €19,95
Gellak hand & voet.................................. €32,50
Gellak + urban nails (extra versteviging) .. .. €34,95
Manicure.. .............................................. €35,00
Manicure + gellak................................... €45,00
Gellak afhalen. . ......................................... €7,50
Gellak afhalen zonder nieuwe gellak.......... €12,50

OPENINGSTIJDEN SALON DIAZ
Nieuwe set volume.................................. €90,00
Opvullen 2 weken. . .................................. €37,50
Opvullen 3 weken. . .................................. €47,50
Opvullen 4 weken. . .................................. €57,50
Na 4 weken wordt een nieuwe set berekend
Lashlifting.............................................. €55,00
Lashlifting met verven.. ............................ €65,00

LICHAAM MASSAGES
Klassieke ontspannende massage
30 minuten .. .......................................... €30,00
45 minuten.. ........................................... €45,00
60 minuten .. .......................................... €60,00

HOTSTONE MASSAGE
30 minuten .. .......................................... €35,00
45 minuten .. .......................................... €50,00
60 minuten .. .......................................... €65,00

MAANDAG.. ..........................GESLOTEN
DINSDAG........................ 09:00 – 17:30
WOENSDAG.. ................... 09:00 – 17:30
DONDERDAG. . ................. 09:00 – 17:30
VRIJDAG......................... 09:00 – 17:30
ZATERDAG. . ....................09:00 – 16:30

“

Beauty is being the best possible
Version of yourself
On the inside and out

WIMPEREXTENTIONS
Nieuwe set one by one. . ........................... €80,00
Opvullen 2 weken. . .................................. €27,50
Opvullen 3 weken. . .................................. €37,50
Opvullen 4 weken. . .................................. €47,50

”

Like ons op facebook.com/drogisterijparfumeriediaz
Biezelingsestraat 26, 4421 BS Kapelle • T: 0113-341314 • www.drogisterijdiaz.nl

Fast living
“
slow ageing
”

HUIDVERZORGENDE BEHANDELINGEN

HUIDVERBETERENDE BEHANDELINGEN

DIAZ 30 (KENNISMAKINGSBEHANDELING)........................€ 30,00 DIAZ MEN 60................................................................€ 54,95

HANNAH PEEL AND BOOST
HANNAH MEET & TREAT 45..................................€ 47.50 GLYCOLZUUR PEELING 85.....................................€ 89,00

Alle behandelingen worden aangepast op het huidtype en wens van de klant.
Deze behandelingen worden uitgevoerd met de Collistar, Teaology & Clinique.

Reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, masker
& dagverzorging.

DIAZ 60...........................................................................€ 56.95
Deze behandeling wordt aangepast naar de wens van
de klant en behoeften van de huid. Klant kan bijvoorbeeld kiezen voor het harsen van de wenkbrauwen,
bovenlip etc. Het kan dan zijn dat er minder tijd over
blijft voor bijvoorbeeld een massage of masker.

DIAZ 85............................................................................€ 79.95
Deze behandeling wordt aangepast naar de wens van
de klant en de behoeften van de huid. Het is een uitgebreide behandeling dus naast het harsen en epileren is
er ook tijd voor een lekkere massage of masker.

De behandelingen worden uitgevoerd met
het huid verbeterende merk hannah.

Deze behandeling is speciaal voor de man. De huid van
de mannen verdient dezelfde aandacht en verzorging
als de huid van de vrouwen. Het is goed voor de huid
en ook lekker ontspannend. Volgens ons heeft iedere
man dit nodig?!

ACNE BEHANDELING................................................€ 49,00
Tijdens deze behandeling pakken wij de onzuivere huid
aan! Heeft u snel last van ontstekingen of comedonen?
Dan is deze behandeling perfect voor u. We reinigen
en peelen de huid intensief, daarna verwijderen we de
onzuiverheden en sluiten af met een masker.

“

Beauty begins
the moment
you decide
to be yourself

”

Let’s try Hannah! Deze behandeling trakteert je ui doop
een korte introductie. Maak kennis met de mogelijkheden in huidverbetering voor jou huid, passend bij je
persoonlijke wensen.

HANNAH XPRESS 60.................................................€ 59,95
The hour of power! De 5 huidverbeterende stappen
van het Hannah systeem staan centraal. Op maat
afgestemde op jouw persoonlijke huidconditie (d.m.v. de
metingen) geeft de huidcoach gehoor aan de wensen
van jou en de behoefte van jouw huid. Er kan ook
bindweefsel massage worden gegeven, hierdoor blijft er
wel minder tijd over voor het harsen.

HANNAH XPERIENCE 85 ........................................€ 84.55
The total package! Anderhalf uur sporten met je huid
met onder andere een uitgebreide bindweefselmassage. Dit in combinatie met andere stappen van het
Hannah systeem bereik je spraakmakende resultaten

De huid wordt intens gereinigd met natuurlijke
fruitzuren. Hierdoor worden de werkstoffen beter opgenomen. De huid wordt iets dunner gemaakt, waardoor
oppervlakkige rimpeltjes en (acne) littekens vervagen,
pigmentvlekken verminderen en de huid zichtbaar
steviger en gladder is.

HANNAH QUICK AND GO 30 ...............................€ 35,00
Quick and go! De naam zegt het al, deze behandeling
is kort maar krachtig. De huid wordt gepeeld en de
bindweefsel massage wordt uitgevoerd. Hierdoor krijgt
de huid een snelle oppepper.

HANNAH BOOTCAMP.............................................€ 240,00
Deze behandeling is een bootcamp voor de huid, de
bindweefsel massage zorgt ervoor dat de conditie van
de huid verbeterd. U betaald bij deze kuur voor 6 behandelingen maar krijgt er 7! U dient wel bij de eerste
behandeling het gehele bedrag te betalen.

