
Prijslijst gezicht Momentjes  

 

Kleine Momentjes 
Wenkbrauwen epileren                € 12,50 
Wenkbrauwen & wimpers verven               € 19,95 
Wenkbrauwen of wimpers verven               € 10,00 
Bovenlip harsen                             € 10,00 
Bovenlip & kin harsen                   € 15,00 
Gelaat harsen                  € 17,00  

 
 

Classic Momentje             * normale/vochtarme huid            € 59,95 
Perfect voor een nieuwe, stralende huid!  
 
 

Anti - aging Luxe Momentje  * droge/gevoelige/rijpere huid         € 64,95         
Inclusief een ontspannende hand massage. 
 
 

Mannen Momentje                  * ieder huidtype             € 59,95 
Voor mannen is het ook belangrijk om de huid te verzorgen.    
       
 

Zuiver Momentje                      * onzuivere huid of acne                    € 49,95           
De huid wordt intensief gereinigd en alle onzuiverheden worden 
verwijderd. (De kuur is aan te raden voor een beter resultaat)  
 
 
 
 
 

Make-up Momentje                  € 45,00 

Wil jij na een “momentje ik” of voor een andere gelegenheid, 
extra stralen?! Wij geven je de beste tips en tricks voor een mooie 
dag of avond make-up. 
 
 
 
 
Molenstraat 49                                                                    info@schooheidssalonmomentjeik.nl 
4701 JN Roosendaal                                                        www.schoonheidssalonmomentjeik.nl 

mailto:info@schooheidssalonmomentjeik.nl
http://www.schoonheidssalonmomentjeik.nl


Prijslijst lichaam Momentjes  
 

Paraffine bad                
Verzachtend hand badje voor zijde zachte handen          €    9,95 
 

Harsen 
Onderbenen                              €  30,00 
Boven & onderbenen               €  50,00 

Rug reiniging 
Peeling & onzuiverheden worden verwijderd            €  27,95 
 
 

Massages & Peeling 
Gelaat – decolleté                      20 min.     €   27,50 
Voet           20 min.     €   27,50 
Voet & peeling         25 min.     €   37,45 
Voet & Gelaat – decolleté         40 min.     €   49,95  
 
Rug, nek/schouder                     25 min.     €   30,00 
Rug, nek/schouder & peeling                    30 min.     €   39,95 
Rug, nek/schouder          50 min.     €   55,00 
Rug, nek/schouder & peeling        55 min.     €   64,95 

 
Benen, rug, nek/schouder                    35 min.     €   40,00 
Benen, rug, nek/schouder & peeling                   40 min      €   49,95 
Benen, rug, nek/schouder         50 min.     €   60,00 
Benen, rug, nek/schouder & peeling       55 min.     €   69,95 
Full body (voeten, benen, rug, nek, armen, hoofd)      50 min.     €   60,00  

Magneet massage  
Rug, nek/schouder, armen & hoofd        30 min.      €  35,00 
Benen, rug, nek/schouder, hoofd, arm & voet          50 min.      €  60,00  

Specials 
Hot Stone massage rug        30 min.      €  37,50 
Hot Stone massage rug & peeling       35 min.      €  47,45 
Hot Stone massage rug        55 min.      €  64,95 
Hot Stone massage rug & peeling       60 min.      €  74,90 
Hot Stone massage benen/rug/nek                40 min.      €  45,00  
Hot Stone massage benen/rug/nek & peeling     45 min.      €  54,95 
Hot Stone massage benen/rug/nek        60 min.      €  69,95 
Hot Stone massage benen/rug/nek & peeling              65 min.      €  79,90 
 

* Indien u niet 24 uur voor de behandeling annuleert, zijn wij genoodzaakt 50% van de    
  behandeling in rekening te brengen.


