
Massage
Rug-, schouder- en nekmassage (30 min)          € 31,50
Totale lichaamsmassage  (60 min)                    € 52,-
Hotstonemassage  (30 min)                              € 37,50
Hotstonemassage  (60 min)                              € 62,50
Hoofdhuidmassage (15 min)                              € 15,- 
Cuppingmassage (30 min)                                  € 37,50
 
Rugbehandeling                                               € 31,50  
Reinigen van de huid, scrubben, onzuiverheden 
verwijderen, rug pakking en verzorgende crème.
 
Rugbehandeling inclusief massage                   € 52,-
 
Epileren/harsen wenkbrauwen                         € 15,-
Verven wimpers of wenkbrauwen                    € 15,-
Verven wimpers en wenkbrauwen                    € 20,-
 
Harsen
 bovenlip of kin                                                 € 12,50
bovenlip en kin                                                 € 17,-
hele gelaat exclusief wenkbrauwen                  € 20,-
hele gelaat inclusief wenkbrauwen                   € 26,-
  
oksels                                                              € 20,-
armen                                                              € 23,50
onder of boven benen                                      € 26,50
gehele benen                                                   € 37,50
bikinilijn                                                          € 22,50
brazilianwax                                                    € 35,-
rug of borst                                                    € 25,-
rug en borst                                                    € 42,50
 
 
 
 

     
     

  
   

      
      

     
      

     
     
     

Lashlift                                                               € 45,- 
tot 6 weken lang prachtig gekrulde wimpers.
inclusief verven van de wimpers.
 
Wimperextentions one by one
Nieuwe set                                                               € 67,50

 

Opvullen 1 week      € 20,-
Opvullen 2 weken    € 27,50
Opvullen 3 weken    € 37,50
Opvullen 4 weken    € 47,50

Wimperextentions volume 2D-6D
Nieuwe set     € 77,50
Opvullen 1 week     € 30,-
Opvullen 2 weken    € 37,50
Opvullen 3 weken    € 47,50
Opvullen 4 weken
 
Wimperextentions verwijderen

    € 57,50
 
 € 17,50

 

Manicure      € 25,-
Hierbij worden de handen en nagelriemen gescrubd, 
de nagelriemen losgemaakt en verzorgd, de nagels  
in model gevijld, krijgt u een ontspannende  
handmassage en tot slot een heerlijke handcrème  
en uw handen en nagels zijn weer in perfecte conditie.
 
Gelpolish                                                                € 27,50 
=>minimaal 2 weken perfect gelakte nagels <=
Hierbij worden de nagelriemen losgemaakt, 
de nagels in model gevijld en in de door u gewenste 
gelpolish kleur gelakt. De handen worden met een 
heerlijke olie scrub verzorgt. Na deze behandeling 
zijn uw handen en nagels weer in perfecte conditie.
 
Combi gelpolish handen en voeten                         € 45,- 
Gelpolish verwijderen                               € 17,50
 
Gel Kunstnagels
Nieuwe set naturel                                                 € 52,50
Nieuwe set kleur/french                                        € 60,-    
Opvullen naturel                                                     € 32,50    
Opvullen kleur/french                                            € 37,50      
Gel verwijderen                                                      € 22,50
 
Pedicure                                            € 27,50
Verzorgen van de nagel en de nagelomgeving,
verwijderenvan eelt en likdoorns, behandelen van 
ingegroeide- en schimmelnagels en verzorgen 
met een voetcreme.
 
Pedicure inclusief gelpolish                                   € 37,50
Gelpolish op teennagels                                         € 27,50
 
Cosmetische voetbehandeling                                € 27,50
Verzorgen van de nagel en de nagelomgeving,
voetscrub, voetmasker en massage met voetcreme.
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Phyris
Het luxe merk waarmee wij werken en verkopen in de salon 
is Phyris.
Uw persoonlijke wensen en eisen op gebied van verzorging 
en cosmetica zijn niet elke dag hetzelfde. Integendeel, uw 
huidconditie en leefomstandigheden variëren. U bent uniek 
en wil daarom ook graag zo behandeld worden. Phyris is ook 
nog eens dierproefvrij en gaat heel persoonlijk op u, uw huid 
en wensen in en biedt u in alle omstandigheden een perfecte 
cosmetische verzorging – zeer effectief en efficiënt.

Base cleansing facial  45 min  € 42,-
Intensieve reiniging van gelaat hals en decolleté,
Peeling/lysing afgestemd op uw huidtype.
Verwijderen van onzuiverheden, epileren van de wenk- 
brauwen en  een heerlijk ontspannend of reinigend masker.
Als afsluiting een serum en huidverzorging afgestemd  
op uw huidtype.

Complete facial  60 min  € 52,-
Intensieve reiniging van gelaat hals en decolleté,
Peeling/lysing afgestemd op uw huidtype.
Verwijderen van onzuiverheden, epileren van de wenk- 
brauwen. Massage van het gezicht, nek, schouders en  
decolleté. Masker aangepast aan uw huidtype inclusief 
hoofdhuidmassage. Als afsluiting een serum en huid- 
verzorging afgestemd op uw huidtype.
 
Deluxe facial   75 min  € 62,-

Anti aging deluxe  90 min  € 77,50
reiniging van gelaat hals en decolleté,
Peeling/lysing afgestemd op uw huidtype.
Verwijderen van onzuiverheden, epileren van de wenk- 
brauwen. Uitgebreide massage van het gezicht, nek,  
schouders en decolleté.
Anti aging-masker afgestemd op uw huidconditie onder  
dit masker word een zeer sterk geconcentreerd anti-  
aging ampul aangebracht inclusief hoofdhuidmassage.
Naar keuze een hand-, armmassage of voet,- onderbeen- 
massage. Als afsluiting een serum en huidverzorging  
afgestemd op uw huidtype

Wij hebben ook leuke cadeaubonnen voor een 
bedrag of behandeling naar keuze.

E & S Beauty and Nails
Mercuriusweg 27
2741 TB Waddinxveen
tel.: 06-100 394 93
e-mail: e.sbeautyandnails@gmail.com
www.esbeautyandnails.nl

Intensieve reiniging van gelaat hals en decolleté,
Peeling/lysing afgestemd op uw huidtype.
Verwijderen van onzuiverheden, epileren van de wenk- 
brauwen. Massage van het gezicht, nek, schouders en  
decolleté.
Masker aangepast op uw huidtype inclusief hoofdhuid- 
massage. Naar keuze een hand-, armmassage of voet-, 
onderbeenmassage. Als afsluiting een serum en huid- 
verzorging afgestemd op uw huidtype.

Wij werken alleen volgens afspraak.

Prijswijzigingen voorbehouden, kijk op onze website
voor de meest actuele prijzen en de nieuwste 
behandelingen. 

Bent u verhinderd? Laat ons dit minimaal 24 uur  
van te voren weten. 


