LIFESTYLE SALON ALMERE
Schutterstraat 12 (City Mall), 1315 VJ Almere
VOOR INFO EN RESERVERINGEN
036 533 04 33 • info@lifestylesalon.nl • www.lifestylesalon.nl
OPENINGSTIJDEN
Maandag 10:30 tot 18:00 • Dinsdag 09:00 - 18:00
Woensdag 09:00 - 18:00 • Donderdag 09:00 - 21:00 • Vrijdag 09:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 18:00 • Zondag 11:30 tot 17:30
* sept-2018, prijswijzigingen onder voorbehoud

PRIJSLIJST
SPA SERVICE
LIFESTYLESALON.NL

Prijs

Spa Behandelingen

Behandeltijd Prijs

Facial basic:

30 min

€ 47,50

Ontspannings- of deep tissue massage

Onderstaande prijzen en tijden gelden

Klassieke ontspannende massage

voor alle massagebehandelingen!

Persoonlijke Aveda geurenreis • reiniging • huidanalyse/advies • exfoliatie
(scrub ) • masker • massage naar keuze • verzorging • make up touch up

Facial comfort Idem als facial basic + 1 treat naar keuze
Facial complete Idem als facial basic + 2 treats naar keuze
Facial de luxe Idem als facial basic + 4 treats naar keuze
Facial excellent Idem als facial basic + 6 treats naar keuze

45 min
60 min
75 min
90 min

€ 64,50
€ 80,00
€ 97,00
€ 112,50

Treats:

Losse treat

€ 19,00

Wenkbrauwen bijwerken • wenkbrauwen of wimpers verven • bovenlip of
kin harsen • hand of voet massage • massage gezicht • onzuiverheden
verwijderen • massage hoofdhuid • massage borst, schouders, nek

Haar wassen en stylen na
behandeling v.a. € 24,50

Bio Peeling van Neoderma

60 min

€ 94,50

Vermindert pigmentvlekken, littekentjes, grove poriën, rimpels,

kuur 3x

€ 260,00

MASSAGE

Behandeltijd

Hotstone massage

30 min

€ 47,50

Warmte en onstpanning door middel een massage met warme basaltstenen

45 min

€ 64,50

Stress relieving massage (alleen 60 of 90 min)

60 min

€ 80,00

Een massage waarbij stressvermindering onze missie is

75 min

€ 97,00

Zwangerschapsmassage

90 min

€ 112,50

60 min
90 min

€ 75,00
€ 107,50

(alleen 60 of 90 min en niet vóór 12 weken zwangerschap)
Ontspanning voor zowel moeder als baby tijdens een verlichtende massage

60 min

€ 80,00

Vraag naar onze persoonlijke huidverbeteringsprogramma's

kuur 3x

€ 225,00

Anti Aging

60 min

€ 80,00

60 min

€ 80,00

30 min

€ 47,50

HAMAM

Huidverbetering

Hamam complete scrub, wash & massage
Hamam excellent scrub, wash & uitgebreide massage

HANDEN EN VOETEN

verslapte of gevoelige huid en het is preventief verjongend

(deze massage is ook geschikt als je niet op je buik kunt liggen)

Manicure (inclusief lakken € 10,00 toeslag)
Nagels lakken
Manicure & OPI gelcolor / Shellac
OPI gelcolor / shellac
Pedicure cosmetisch (inclusief lakken € 10,00 toeslag)
Pedicure incl. eelt verwijderen

€ 32,50
€ 21,50
€ 51,50
€ 35,00
€ 46,00
€ 65,00

BODY

STEL UW PERSOONLIJKE FACIAL SAMEN
HUIDSVERBETERINGSBEHANDELINGEN

Spa Behandelingen

Vichy shower chakra bodyscrub Een bodyscrub onder genot van waterstralen
Bodypakking Hydrateer of reinig je huid tijdens deze warme bodywrap
Bodyscrub & pakking Ook tegen cellulitis
Waxen: vraag naar het Lifestyle wax menu

€ 48,50
€ 48,00
€ 65,00
€ 19,00

Incl. wenkbrauwen bijwerken en bindweefselmassage van het gezicht

Acné relieve
Reinigen en kalmeren van de overgevoelige onzuivere huid

Eye treatment
3-voudige werking, tegen donkere kringen, wallen en lijntjes

* Vraag naar onze uitgebreide en gespecialiseerde behandelingen *

vanaf

Boek een duo behandeling (minimaal 60 minuten) en ontvang 10% korting

