Schoonheidssalon Yvette
Complete behandeling

37,00 euro

Intensieve dieptereiniging, Epileren van de
wenkbrauwen, Vapozone vochtbehandeling,
Verwijderen onzuiverheden, Harsen bovenlip, Massage
gezicht, Decolleté, Nek, Masker
hoog frequent (herstelt de huid, werkt kalmerend, lichte
make-up)
Meerprijs paraffine handen
12,50 euro

Hamam Massage

65,00 euro

Een ontspannende lichaamsbehandeling waarbij rug
armen handen benen en voeten apart gereinigd worden
ideale behandeling voor een zon vakantie.
Eucalyptus scrub, zeep zak ritueel, Rassoul pakking,
massage, voet massage, hand massage, Hamam thee

Microdermabrasie

55,00 euro

Een intensieve peeling met een apparaat om dode
huidcellen te verwijderen Microdermabrasie werkt in de
opperhuid, doordat de dode huidcellen verwijderd zijn is
de huid beter in staat om werkstoffen op te nemen,
waardoor deze meer effect hebben in de huid.
De huid krijgt tevens een betere doorbloeding en
stimuleert de aanmaak van nieuwe cellen. Ook worden
poriën minder grof en kunnen pigment vlekjes en fijne
rimpeltjes vervagen. De huid zal na de behandeling veel
gladder aanvoelen en er egaler en mooier uitzien.
Microdermabrasie is voor bijna ieder huidtype geschikt.
Bij: fijne rimpels, onzuivere huid, huidveroudering, acne
littekens, grove poriën, futloze huid.

Micro Needling Therapie 40,00 euro

Bamboe Massage

45,00 euro

Een bamboe massage is ontspannend maar kan ook
energie geven het zal je helpen om afval stoffen sneller af
te voeren en een slechte bloedsomloop te verbeteren.
Maar kan ook krampen en triggerpoints verlichten.
Een bamboe massage wordt gedaan met bamboe stokken
en afgewisseld met manuele massage grepen.
De massage werkt tegen vermoeidheid en stress,
Door middel van Chinese bamboestokken worden de
zenuwuiteinden in je huid en de oppervlakkige spieren
geprikkeld, de bloedsomloop komt beter op gang, wat
zorgt voor meer zuurstof in de cellen. De bamboe
massage kan licht zijn, met veel druk, ritmisch of rustig.

Hotstone rug

30,00 euro

Ontspannende rug massage met warme stenen, ervaar de
weldadige warmte, voor een gezonde doorbloeding,
zachte huid en soepele spieren.

Kokos stempel Massage

50,00 euro

Deze ultieme ontspanning massage begint met een kokos
scrub behandeling waardoor alle dode huidcellen
verwijderd worden, waardoor de huid stralend en zacht
wordt. Na de scrub volgt de massage met de pure warme
kokos stempels. De kokos in de stempels geven olie af
wat zeer aangenaam is op de huid in combinatie met de
kokos geur en de warme massage olie.
Kokos verstevigt de huid en stabiliseert het bindweefsel.
-Verstevigt de huid waardoor rimpels vervagen
-Geeft een mooie teint
-Zijde zachte huid
-Geeft een vakantie gevoel
Na afloop van de massage krijgt u de kokos scrub
stempel mee

Met een klein rollertje met hele fijne naadjes worden
kleine gaatjes in de huid gemaakt, hierna wordt een
ampul aangepast aan jouw huidtype aangebracht en
ingesluisd via iontoforese (met een apparaat in de diepere
huidlagen aangebracht) de huid zal zich nu gaan
herstellen en zal collageen en elastine aan gaan maken
waardoor de huid er glad en strak uit gaat zien.

Warme rug pakking

-Reiniging
-Vapozone
-Micro Needling
-Ampul aangepast aan huidtype
-Iontoforese
-Kalmerende massage
-Masker
-Dag/Nacht verzorging

Nageloliebadje, nagelriemverzorging,
nagelplaatverzorging, peeling, nagels in model
vijlen, massage hand en onderarm,
verzorgende handcrème.

Chocolade rug pakking

Warme klei en algen worden op de rug aangebracht,
zeer ontspannend, bij vermoeidheid en rugklachten

Manicure

Hot manicure
25,00 euro

25,00 euro

25,00 euro

35,00 euro

Nageloliebadje met bruistablet, nagelriemverzorging,
nagelplaatverzorging, peeling, nagels in model vijlen,
massage hand en onderarm, warme parafine pakking,
verzorgende handcrème.

Zuiverende en ontspannende rug behandeling met
chocolade, rug pakking van pure chocolade,
inclusief bodylotion en rug massage

Prijslijst Schoonheidssalon Yvette 2018
Afspraken online : www.schoonheidssalon-yvette.nl
Antwoord app : 0118-474302

Schoonheidssalon Yvette
Oorkaars behandeling

12,50 euro

Een oorkaarsbehandeling is een alternatieve geneeswijze
waarbij een soort kaars tegen de gehoorgang geplaatst
wordt, en er een lichte druk in de uitwendige gehoorgang
ontstaat. Het trommelvlies wordt licht gemasseerd wat
een drukregulatie in het middenoor tot gevolg heeft, dit
wordt als zeer ontspannend ervaren.
Een oorkaarsbehandeling verhoogt de doorbloeding,
activeert het immuunsysteem, bevrijdend. Dit is heel
ontspannend in combinatie met een gezichtsbehandeling.
Geschikt voor deze klachten:
dichtslaan van oor, oorsuizen, bijholten klachten keel
neus voorhoofd, prikkelbaarheid, nervositeit,
slapeloosheid, stress, behoefte aan ontspanning.

Hoofdpijn Massage

20,00 euro

Voor veel mensen zorgt hoofdpijn ervoor dat ze niet goed
kunnen functioneren.
Hoofdpijn massage kan de pijn verminderen en zelfs
preventief werken.
Bij een hoofdpijn massage worden de nek hoofd en
gezicht gemasseerd.
-Zeer ontspannend
-Verminderd stress
-Verbeterd de bloed circulatie
-Zorgt ervoor dat je je beter kunt concentreren

Thaise Voetreflex Massage

47,50 euro

(Inclusief pedicure behandeling)
Ultieme ontspanning!!
Combinatie van een voetmassage en reflex zone wordt
altijd een pedicure basis gedaan vooraf gaande aan de
massage.
In de voeten kunnen alle organen in het lichaam via
drukpunten in de voeten benaderd worden.
Deze massage werkt reinigend op het hele lichaam,
bevordert en verbeterd de bloedsomloop in de voeten en
de ondernemen, stimuleert de organen om goed te werken
en werkt preventief. Het zelf genezend vermogen kan zijn
werk doen na deze massage.

-Start met anamnese
-Basis voetbehandeling
-Voetenbadje met verse citroen
-Voeten opwarmen
-Voetmassage
-Reflex zone
-Voetmassage
-Onderbeen massage
-Warme kruiden stempel met Thaise kruiden
Er wordt gemasseerd met warme oliën.

Pedicure basis

vanaf

19,50 euro

Nagels knippen, frezen, eelt verwijderen, scrub,
voeten-crème, op verzoek lakken van de teennagels

Hand Reflex Massage

20,00 euro

Reflex punten op de handen corresponderen met onze
organen in het lichaam.
Er stroomt een constante energie door ons lichaam die
samenkomt als reflex punt in onze handen.
Blokkades worden afgebroken het lichaam krijgt hierdoor
de kans om zich zelf te herstellen.
-Verkoudheid
-Hoofdpijn
-Spier/Gewrichtspijn
-Slapeloosheid
-Stress

Foot Logix pedicure

30,00 euro

Ultieme verwennerij voor de voeten, fijne uitgebreide
ontspannende voetbehandeling.
Foot Logix is een lijn producten ontwikkeld door medische
pedicures en dermatologen die speciaal werd ontwikkeld om
huid aandoeningen doeltreffend te behandelen .Heel effectief
voor de behandeling van kloven aan de hielen.

-Fresh spray
-Voeten bad met Foot Soak Retail
-Exfoliating Seaweed Scrub
-Professional Callus Softener
-Pedicure behandeling
-Foot Logix Professional voet massage
-Cream Mousse
-Cracked Skin Formula
-Lakken van de teen nagels

Gellak Tenen

25,00 euro

Gel wordt uitgehard onder een speciale uv-lamp waardoor de
gel gelijk uitgehard en droog is.
Ik werk met de kwalitatieve producten /Gel Lakken van CNCD.
Gel lak geeft een mooie glans en blijft 6/8 weken mooi, ideaal
voor de vakantie. Inclusief een basis pedicure.
Nieuwe nagel maken van gel ter bescherming van het nagelbed,
zodat de nieuwe nagel rustig door kan groeien zonder pijn
wanneer de nagel eraf is. Hardlopers/tennissers verliezen nog al
eens een nagel doordat de tenen naar voren schuiven in de
sportschoenen.
prijs 5,00 euro per nagel

Losse behandelingen
Epileren
Harsen bovenlip
Harsen benen
Harsen rug vanaf
Harsen bikinilijn
Verven wimpers
Verven wenkbrauwen
Paraffinepakkinghanden
Paraffine pakking voeten
Make-up
Verwijderen steelwratje
Paraffine gezicht
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Schoonheidssalon Yvette

Oolaboo

EVERY SKIN HAS GOT ITS OWN STORY

Oolaboo is een Nederlands beauty merk.
Zij geloven niet alleen in schoonheid aan de
buitenkant, echte schoonheid ontstaat door net
zoveel zorg te besteden aan onze binnenkant.
Daarom moet alles wat we in en op ons lichaam
gebruiken voedzaam en veilig zijn wat niet veilig
genoeg in voor ons lichaam gebruiken we ook niet
op onze huid, dit is het belangrijkste uitgangspunt
punt bij de ontwikkeling van ieder Oolaboo
product, met als resultaat een stralende en gezonde
huid.

Wist je dat onze huid ons grootste orgaan is? Belangrijk
dus om goed voor je huid te zorgen en je huid de aandacht
te geven die zij verdient!!! De Oolaboo
huidverbeteringsproducten bevatten zoveel mogelijke
natuurlijke en actieve ingrediënten die van nature ook in
onze voeding voorkomen en dat is een bewuste keuze.

De producten van Oolaboo bevatten geen
parabenen, minerale oliën ,siliconen en ftalaten
(chemische stoffen)
Alle potten en flacons van Oolaboo zijn gemaakt
van verantwoord kunststof of glas en is volledig
biologisch afbreekbaar.
De huidverbeterings producten van Oolaboo zijn
ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande
biochemici, cosmetologen, en dermatologen, en
alle produkten van Oolaboo ter verbetering van de
huid zijn dermatologisch getest.

Hoe natuurlijker de ingrediënten , hoe beter deze
door de huid worden opgenomen. Onze huid
herkend namelijk natuurlijke ingrediënten maar al
te goed. Ondersteuning van binnenuit met onze
cosmetische supplementen is essentieel, 70 procent
van jouw huidconditie wordt immers bepaald door
voedingsstoffen die je tot je neemt.
Door de combinatie te maken van slikken en
smeren bereik je het maximaal haalbare resultaat.
Ieder product is met liefde ontwikkeld en
dermatologisch getest, je mag er verzekerd van zijn
van een samenstelling zonder PEG’s (emulgatoren)
parabenen (conserverings middelen) siliconen,
minerale oliën en ftataten (week makers.)
Oolaboo produceert alleen veilige producten zonder
twijfelachtige stoffen.
Al de treatments werken verbeterend op de huid
conditie. Dankzij de natuurlijke bioactieve
ingrediënten staat Oolaboo voor huidverbetering op
het hoogste niveau. Echter niet iedereen heeft
hetzelfde huidtype, daarom heeft Oolaboo
specifieke behandelingen gecreëerd welke de
schoonheidsspecialist speciaal voor en met jou kan
selecteren.
De juiste keuze van de geschikte behandeling en
producten wordt gemaakt door middel van de skin
& nutrition analyse volledig afgestemd op je
huidige huid conditie voor het meest optimale
resultaat.

link tussen innerlijke en uiterlijke schoonheid
liefde voor mens en milieu
unieke behandelingen
huidverbetering
oosterse/westerse behandelingen
life style brand
(zeep,e.d., geur diffusies, geurkaarsen)

Boek nu één van onze unieke treatments en je huid
zal je dankbaar zijn.
Als Oolaboo specialist ben je opgeleid in de
filosofie van Oolaboo welke is ontwikkeld met
liefde en geïnspireerd is op de voedingsleer.
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Schoonheidssalon Yvette
genaamd essential cocktail ook weer
speciaal voor jou geselecteerd, om je huid
intensief te verjongen, te zuiveren en of te
verzachten.

BE OOLABOO
Oolaboo treatments
Meet & Treat
30 min.

29,50 euro

Geschikt voor alle huidcondities
De Meet & Treat bestaat uit een intake
gesprek en een kennismakingsbehandeling.
Ben je nog niet bekend met Oolaboo dan is
dit een mooie eerste behandeling.
Je maakt kennis met de producten en
ervaart een mini skin Treatment.
We bespreken je wensen,stellen een
behandelplan op voor een vervolg
behandeling en je krijgt product advies
voor thuisgebruik.
-

-

huidanalyse
reiniging
dieptereiniging/peeling
verwijderen onzuiverheden
epileren wenkbrauwen
elixer
(serum op ampul niveau met
hoogwaardige werkstoffen aangepast aan
huidtype)
dagverzorging

Oolaboo Authentic Treatment
60 min.
60,00 euro
Geschikt voor alle huidcondities
De Authentic Treatment geeft je een ultiem
gevoel van exclusiviteit. Er wordt gewerkt
met speciaal voor jou geselecteerde
producten passend bij je huidconditie.
Er wordt gestart met een bijzonder
handwas ritueel, gebaseerd op een oude
Japanse traditie welke een nieuw begin
symboliseert.

Opvolgend krijg je een ontspanningsmassage
van het gelaat, decolleté, nek en schouders.
De heerlijke geursensatie, de effectieve massage
grepen en de meest kostbare en intensieve
bioactieve ingrediënten zorgen ervoor dat je
huid weer straalt met een nieuwe frisheid.
Gedurende deze behandeling kan er extra
aandacht worden besteed aan de lijntjes rondom
de ogen met behulp van de ageless moisturizing
& cooling eye pads (10,-extra)
-

handwas ritueel
huidanalyse
reiniging
dieptereiniging /peeling
verwijderen onzuiverheden
epileren wenkbrauwen/harsen bovenlip
Shiatsu drukpunt massage
BE Oolaboo massage
masker
handmassage
dagcreme

Deze behandeling kan worden aangevuld
met de ageless moisturizing & cooling eye
pads. (in hyalluronzuur gedrenkte oogpads,
deze verminderen kraaienpootjes geven
een intensieve hydratatie van de huid
rondom de ogen, vermindering van
zwelling en wallen het verfrist tevens de
huid)
Extra 10,00 euro
Super Foodies Treatment By Oolaboo
75 min
65,00 euro
De super Foodies Treatment By Oolaboo is
een van ons meeste geboekte behandeling

De behandeling bevat een 2-fasen gezichtsmassage, er wordt gestart met een Shiatsu
drukpunt massage, terwijl er gebruik
gemaakt wordt van 100 procent natuurlijke
blends van essentiële en plantaardige oliën,
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-

tranquil thee ceremonie(matcha thee)
handwas ritueel
huidanalyse
reiniging
diepte reiniging
verwijderen onzuiverheden
epileren wenkbrauwen/harsen bovenlip
pampering lomi lomi massage
two phase matcha thee masker
hand massage
dagcreme

Schoonheidssalon Yvette
Goodbye Redness Treatment
45 min
47,50 euro

Deep Cleansing Purifying Treatment
45 min
47,50 euro

Geschikt voor rode, couperose, rosacea,
eczeem en mensen met een parfum allergie.

Geschikt voor vette, onzuivere
huidcondities of acne.

Belangrijke focus tijdens deze behandeling
is de huid sterk te voeden, te herstellen, te
kalmeren en optimaal te beschermen.

De behandeling brengt de huid terug in
balans met als doel de huid te zuiveren, de
talgproductie te normaliseren en door een
adstringerende werking de poriën te
verfijnen. De huid ondergaat een diepte
reiniging, onzuiverheden worden verwijderd
en er wordt een diep reinigend kaolien
kleimasker aangebracht met ontstekings-en
talg remmende eigenschappen dankzij
vitamine B3. Het resultaat is een schone,
frisse, egale en zuivere huid.

Deze boost behandeling op basis van
antioxidanten biedt een effectieve
bescherming tegen externe en agressieve
milieu invloeden die dagelijks de huid
beschadigen en doen verzwakken.
Tijdens deze behandeling krijg je een
dubbel kalmerend masker, te beginnen met
een korte maar zeer weldadige massage
waarbij gebruik wordt gemaakt van een
kalmerend masker waarna wordt
afgesloten met een verkoelend en roodheid
reducerend masker, dankzij o.a. het
gepatenteerde bioactieve ingrediënt IBR
CalmDeAge (een concentraat afkomstig uit
de zaden van de dadelpalm).
Saveguard producten zijn allemaal 100
procent parfum vrij. Tevens wordt er extra
aandacht besteed aan het advies voor het
gebruik van cosmetische
voedingssupplementen, om de problemen
van roodheid, couperose, rosacea en
eczeem van binnenuit te behandelen.
-

handwas ritueel
huidanalyse
reiniging
diepte reiniging
verwijderen mee-eters
epileren van de wenkbrauwen/harsen
van de bovenlip
BE Oolaboo massage
masker
hoofdhuid massage
dag/nacht crème

Dankzij bioactieve ingrediënten zoals o.a.
Chinese kaneelolie, gember en salicylzuur
wordt de huid effectief gereinigd, zonder
daarbij de talgklieren te prikkelen, zodat de
huid optimaal in balans wordt gebracht.
Gedurende de inwerking van het masker
ontvang je tevens een korte doch effectieve
massage gebaseerd op Shiatsu technieken.
Tijdens deze behandeling wordt extra
aandacht besteed aan het advies voor het
gebruik van de cosmetische
voedingssupplementen ,om het probleem
van een vette, onzuivere en/of acne, van
binnenuit te behandelen.
-
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handwas ritueel
Huidanalyse
reiniging
diepte reiniging
verwijderen onzuiverheden
epileren van de wenkbrauwen/harsen
bovenlip
masker
Shiatsu drukpunt massage
dagcrème
Oil control concealer

