Arrangementen
TEMPLE ARRANGEMENT
* Koffie/Thee
* Gelaatsbehandeling compleet
* Lichaamsmassage
* Lichaamspeeling
* Fruitcocktail
€ 99,Inclusief saunafaciliteit
Met een lunch
€ 139,-

RELAX ARRANGEMENT
* Koffie/Thee
* Lichaamspeeling
* Lichaamspakking met warmtedeken
* Lichaamsnabehandeling
* Fruitcocktail
€ 80,Inclusief saunafaciliteit
Met een lunch
€ 129,-

Vrijdag/zaterdag

Vrijdag/zaterdag

€ 149,-

BEAUTY ARRANGMENT
* Koffie/Thee
* Gelaatsbehandeling Deluxe
* Rug-nek-schouder massage
* Fruitcocktail
€ 70,Inclusief saunafaciliteit
Met een lunch
€ 109,-

Vrijdag/zaterdag

Vrijdag/zaterdag

HOTSTONE BODY ARRANGEMENT
* Koffie/Thee
* Gelaatsbehandeling compleet
* Hotstone lichaamsmassage
* Fruitcocktail

€ 119,-

€ 99,Inclusief saunafaciliteit
Met een lunch
€ 139,-

CHOCOLADE ARRANGEMENT
* Koffie/Thee
* Chocolade rug pakking
* Basis gelaatsbehandeling
* Rug-nek-schouder massage
* Fruitcocktail
€ 80,Inclusief saunafaciliteit
Met een lunch
€ 119,-

Vrijdag/zaterdag

Vrijdag/zaterdag

€ 149,-

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Reserveren
Vanaf heden zijn wij dagelijks (m.u.v. zondag) telefonisch te bereiken van
08.30 uur tot 12.00 uur. Buiten deze uren kunt u ons natuurlijk ook bellen.
Het kan dan zijn dat u een antwoordapparaat aan de lijn krijgt.
Aanbetaling
Arrangementen, saunabezoek en cursussen dienen aanbetaald te worden.
Elke van deze reserveringen moet worden bevestigd door middel van een
voorschot van 50% van de gekozen formule.

€ 139,-

HOTSTONE FACE ARRANGEMENT
* Koffie/Thee
* Hotstone gelaatsbehandeling
* Rug-nek-schouder massage
* Fruitcocktail
€ 70,Inclusief saunafaciliteit
Met een lunch
€ 114,€ 124,-

Reserveringen, aanbetalingen en
annuleringen

U kunt dit bedrag storten op IBAN-nummer NL12RABO0134577639 ten
name van Temple of Beauty. Bij het onderwerp van de boeking verzoeken
wij u uw naam en de reserveringsdatum te vermelden. Bij reservering van
de privé-saunafaciliteit verzoeken wij u extra om de tijd van uw afspraak
te vermelden bij het boekingsonderwerp.
De aanbetaling dient 24 uur na de reservering voldaan te zijn. Wanneer
de aanbetaling niet op tijd voldaan is, zijn wij genoodzaakt de afspraak te
annuleren. U zult hiervan telefonisch op de hoogte worden gesteld.
Annuleringen
Annuleringen dienen minimaal 24 uur voor de boekingsdatum te
gebeuren. We bewaren het voorschot voor een volgend bezoek.
U kunt alleen telefonisch annuleren, niet per e-mail. Annuleren kan op
ons telefoonnummer 0493-320948. Bij annuleringen minder dan 24 uur
voor de reservering, zijn wij genoodzaakt het voorschot als
annuleringskosten te beschouwen.
Online reserveren van de privé-saunafaciliteit is vanaf heden ook mogelijk.
U gaat hiervoor naar onze website: www.templeofbeauty.nl

€ 129,-
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Privé saunafaciliteit
Privé-saunafaciliteit met jacuzzi
Finse sauna, infra-roodcabine, stoomcabine, verwarmde jacuzzi op
dakterras (geheel privé), voetenbad en relaxruimte.
• Iedere ma - di - do - vr - za van 09.00u-11.30u; 11.45u-14.15u;
14.30u-17.00u; 17.30u-20.00u en van 20.15u-22.45u.
• Iedere woensdag van 09.00u-11.30u; 11.45u-14.15u; 14.30u17.00u
• Iedere zondag van 13.30u-16.00u; 16.30u-19.00u; 19.30u-22.00u
(zondag altijd telefonisch reserveren)
• Alleen te reserveren voor 2 personen (boven de 16 jaar)
• Online reserveren is mogelijk op onze website
• Bij reservering van onze privé-saunafaciliteit zijn badjassen,
handdoeken en badslippers inbegrepen.
Tarieven
2½ uur € 30.00 p.p. op ma-di-wo-do-vrij overdag (09:00u-17:30u)
2½ uur € 35,00 p.p. op ma-di-wo-do na 17:30u
2½ uur € 40,00 p.p. op vrij-za-zo weekend (vanaf vrijdag 17:30u)
Wij hanteren vaste tijden van 2,5 uur. Andere tijden altijd in overleg.
Aanbetaling
Voor het boeken van de privé-saunafaciliteit vragen wij een aanbetaling
van 50% van de gekozen formule. Deze aanbetaling dient u maximaal 24
uur na reservering betaald te hebben. Voor meer informatie verwijzen wij
u naar pagina 2 van deze folder.
Privé-saunafaciliteit: altijd te reserveren met een lunch
De lunch bestaat uit diverse broodjes, vers brood, verse salades, divers
beleg (vlees, kaas en zoet), koffie/thee en jus d’orange. De kosten
hiervan zijn €12,00 p.p.: neem hiervoor telefonisch contact met ons op.
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Schoonheidsbehandelingen
Onze behandelingen zijn geschikt voor zowel mannen als vrouwen.
GUINOT Hydra peeling behandeling
€ 65,*Reiniging
*Hydra Peeling PH
*Onreinheden verwijderen
*Massage met Modelage Hydra Neuve
*Masker van Hydra Beauté
*Incl. epileren
De Guinot HYDRA PEELINGPH gelaatsbehandeling is een
huidvernieuwende behandeling voor een doffe huid, tekenen van
huidveroudering en pigmentatie.
GUINOT LIFT summum gelaatsbehandeling
€ 75,*Reiniging
*Dieptereiniging
*Onreinheden verwijderen
*Liftende massage
*lift summum vliesmasker voor gelaat/hals
en lift summum decollete masker
*Incl. epileren
De Liftosome gelaatsbehandeling is een behandeling met verstevigende
producten. De huid wordt hierdoor ‘gelift’.
GUINOT Hydradermie gelaatsbehandeling
€ 59,95
*Reiniging
*Manuele peeling
*Onreinheden verwijderen
*Hydradermie
*Zuurstofbehandeling
*Masker afhankelijk van uw huidtype
*Incl. epileren
De Hydradermie gelaatsbehandeling is een exclusieve behandeling met
een apparaat waarmee werkstoffen uw huid in worden gesluisd (dit wordt
ionisatie genoemd).
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GUINOT Hydradermie-lift gelaatsbehandeling
*Welkomstmassage
*Reiniging
*Manuele peeling
*Onreinheden verwijderen
*Hydradermie en hydra lift
*Gelaatsmassage
*Masker afhankelijk van uw huidtype, incl. ampul
* Inc. epileren

€ 80,-

Kuur 1 keer per week, 3 weken lang

€ 260,-

Inclusief een serum, aangepast op uw huidtype (ter waarde van € 80,-). Na deze
kuur adviseren wij eenmaal per maand een behandeling.

GUINOT Hydra-lift oogbehandeling
Tijdens uw gelaatsbehandeling

€ 35,€ 20,-

*Reiniging
*Hydralift
*Oogmassage
*Oogmasker
Kuur 1 keer per week, 3 weken lang

€ 99, ,-

Inclusief oogcrème (ter waarde van € 50,-).

De Hydra-lift oogbehandeling is een behandeling waarbij door van
wisselstroom we ons speciaal richten op uw oogcontouren. Vooral de
kringspieren van het oog en de voorhoofdsspieren worden hierbij
gestimuleerd.
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Gelaatsbehandeling Hotstone
*Reiniging
*Dieptereiniging
*Stomen
*Onreinheden verwijderen
*Hotstone gelaatsmassage
*Masker afhankelijk van uw huidtype
*Incl. epileren

€ 55,00

Gelaatsbehandeling Deluxe
€ 55,00
*Welkomstmassage deluxe
*Reiniging
*Dieptereiniging
*Stomen
*Onreinheden verwijderen
*Gelaatsmassage
*Luxe vliesmasker aangepast op uw huidtype
*Incl.epileren

Gelaatsbehandeling Compleet
*Reiniging
*Dieptereiniging
*Onreinheden verwijderen
*Gelaatsmassage
*Masker afhankelijk van uw huidtype
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€ 39,95

Reingende gelaatsbehandeling
*Reiniging
*Dieptereiniging
*Onreinheden verwijderen

€25,00

Basis gelaatsbehandeling
* Reiniging
* Dieptereiniging
* Onreinheden verwijderen
* Masker

€ 32,50

Jeugd gelaatsbehandeling (t/m 18 jaar)
* Reiniging
* Dieptereiniging
* Onreinheden verwijderen
* Kalmerend- en reinigend masker

€ 25,-

Acnébehandeling verkort
* Reiniging
* Dieptereiniging
* Onzuiverheden verwijderen

€ 24,95

Acnébehandeling lang
* Reiniging
* Dieptereiniging
* Stomen
* Onzuiverheden verwijderen
* Masker

€ 39,95

Ontharen
- Epileren
- Epileren tijdens behandeling
- Bovenlip
- Kin
- Zijkant wang
- Onderbenen
- Bovenbenen
- Bikinilijn
- Oksels
- Armen
- Rug

v.a.
v.a.
v.a.

€ 10,€ 7,€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 18,€ 21,€ 11,€ 11,€ 16,€ 16,-

Elektrisch ontharen
- Per behandeling

Bij de verzekering nagaan of de acnebehandeling wordt vergoed

15 min
€ 25,30 min
€ 40,Elektrisch ontharen wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.
- Het verwijderen van spinnaevus, tele’s, bloedblaartjes
en fibromen
v.a.
€ 25,-

Pedicure
- Pedicure met nattechniek
€ 26,00
- Pedicure incl. gellac
€ 48,50
- Pedicure tijdens de behandeling
€ 19,95
- Medische pedicure (meer informatie zie laatste pagina) € 29,50
- Nagels lakken (zelf meegebrachte nagellak)
€ 7,50
- Extra voetmassage
€ 8,(alleen in combinatie met pedicure of gelaatsbehandeling)
- Druk-vrij leggen nagelhoek
€ 8,- Likdoorn verwijderen
€ 8,- Nagelbeugel(correctie)
v.a.
€ 21,- Gellac
€ 22,50
Om eventuele medische redenen kunnen wij bij u thuis komen, dit doen
wij alleen bij ‘vaste’ cliënten.
€ 11,- extra
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Lichaamsverzorging

Manicure

- Lichaamspeeling
- Pakking met warmtedeken

€ 25,€ 50,-

Massages
- Rug-nek-schoudermassage
- Lichaamsmassage
- Hotstone gelaatsmassage

€ 25,€ 40,€ 25,€ 60,-

(alleen in combinatie met een behandeling of andere massage)

- Hotstone lichaamsmassage

Kunstnagels
- Nieuwe set acryl
- Nagels opvullen na 2 weken
3 weken
4 weken
- French manicure opvullen
- French manicure op teennagels
- Gellac extra

€ 45,€ 20,€ 30,€ 35,€ 40,€ 35,€ 5,-

Diversen
- Wimpers verven
- Wimpers verven tijdens behandeling
- Wenkbrauwen verven
- Wenkbrauwen verven Henna
- Wenkbrauwen verven Henna + epileren
- Wenkbrauwen verven tijdens behandeling
- Oogmasker
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v.a.

€ 9,€ 7,50
€ 7,€ 14,95
€ 17,50
€ 5,50
€ 8,50

- Manicure
* Vijlen
* Nagelriem verzorging
- Manicure tijdens behandeling
- Manicure deluxe
* Vijlen
* Nagelriem verzorging
* Polijsten
* Hand massage
* Paraffinebad
- Nagels lakken
- Nagels vijlen
- Paraffine bad
- Nagels polijsten
- Gellac op de handen of voeten

€ 15,€ 10,-

€ 20,€ 10,€ 5,€ 8,50
€ 6,€ 22,50,-

Make-up
- Make-up
€ 25,- Make up aan huis
€ 35,- Bruidsmake-up (aan huis)
* Proefmake-up
* Bruidsmake-up op de dag zelf aan huis
* Inclusief lipstick
€ 99,Buiten Deurne brengen wij een kilometervergoeding in rekening.

Permanent make-up
Bij warm weer in overleg.
- Eyeliner onder
- Eyeliner boven
- Eyeliner onder en boven
- Kleur ophalen (1 behandeling)
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€ 150,€ 180,€ 300,€ 50,-

Hairstrokes

Wimperextensions

Hairstrokes is een techniek waarbij minuscule, dunne lijntjes tussen de
eigen wenkbrauwharen geplaatst worden. Hierdoor ontstaat een
natuurlijk, expressiever effect. Ook oneffenheden in de wenkbrauw
kunnen worden bijgewerkt. De balans en natuurlijke vorm van de
wenkbrauw komen hierdoor terug.

- Laat uw ogen stralen!

Ombre wenkbrauw
Bij deze techniek wordt er een zachte schaduw gecreëerd tussen de
bestaande haartjes. De schaduw loopt geleidelijk van licht naar donker,
waardoor je een poeder/schaduw effect krijgt zoals een look van
wenkbrauwpoeder.

HAIR STROKE TECHNIEK
Eerste behandeling
€ 80,Tweede behandeling
€ 65,Derde behandeling
€ 35,OMBRE TECHNIEK
Behandeling
€ 199,Nabehandeling (na eerste behandeling) ombre techniek gratis
De kleur ophalen voor beide technieken na 1 á 2 jaar €50,00

Vanaf heden bieden wij u ook wimperextensions aan. Niet alleen mooi,
natuurlijk en gemakkelijk, maar ook ideaal voor bijvoorbeeld de zomer!
Op iedere natuurlijke wimper wordt een wimperextension geplaatst.
Hiermee wordt een natuurlijk, open effect gecreëerd en wordt de
natuurlijke wimper met enkele millimeters verlengd.

Kosten wimperextensions
Plaatsen nieuwe set
€ 59,95
Opvullen wimperextensions
Na twee weken
€ 25,Na drie weken
€ 30,Na vier weken wordt niet meer opgevuld: er wordt een nieuwe set
geplaatst.
Wimpers laten verwijderen
€ 15,-

Lash Volume Lift
De Lashes Volume Lifting is een kortdurende behandeling om de
natuurlijke wimpers te krullen zonder gebruik van wimperextensions of
mascara.
De wimpers worden meer gelift dan met de reguliere wimperpermanent
behandeling, waar rollers of tangen bij worden gebruikt. Onze
behandeling is niet schadelijk voor de wimpers.
Behandeling duurt 60 minuten en het effect blijft 6-9 weken zichtbaar.
Kosten Lash Volume Lift
Lash Lift
€ 49,95
Lash Lift inclusief verven
€ 59,95
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Afslanken op maat
Vanaf 1 mei nieuw bij Temple of Beauty Plein: Afslanken op maat.
Afslanken op maat is een combinatie van een voedings- en
bewegingsprogramma onder intensieve persoonlijke begeleiding. Zij
werken met Slinc. en SLIMdiet in combinatie met een warmtecabine of
VacuStep.
Openingstijden
Maandag
08:45 – 12:30 en 18:00 – 21:00
Dinsdag
08:45 – 12:30 en 18:00 – 21:00
Woensdag
08:45 – 12:30
Donderdag
GESLOTEN
Vrijdag
08:45 – 12:30
Zaterdag
10;00 – 13:00
Deze openingstijden gelden zowel voor afslanken op maat als voor
SLIMdiet en Slinc.
VacuStep
De VacuStep is dé vetverbrander voor billen, buik en benen in slechts 30
minuten!
•
•
•
•
•

4x sneller centimeter verliezen
Doeltreffend voor billen, buik en benen
Vermindering van cellulitis
Een gladde, egalere huid en voel je fitter
Resultaat al zichtbaar binnen 1 maand

Het resultaat is dat u 4x zoveel omvang bij billen, buik en benen verliest
als bij een normale vetverbrandingstraining. Dankzij de combinatie van
vacuüm en beweging zorgt deze crosstrainer voor betere doorbloeding
van het weefsel en stimulering van de vetverbranding van het
onderlichaam. Tevens is het een middel tegen cellulitis en ter verbetering
van de conditie.
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Warmte cabine
U doet oefeningen in een verwarmde, comfortabele cabine. Omdat u
gebruik maakt van de aan de hand- en voetlussen verbonden
weerstanden, beweegt u intensief en slankt u effectief af op de door u
gewenste plaatsen.
De oefeningen worden individueel uitgevoerd en kunnen zowel door hem
of haar, jong of oud worden uitgevoerd omdat het oefenprogramma
speciaal voor ieder individu samengesteld wordt.
Het is belangrijk dat u tijdens de programma’s ook rekening houdt met uw
eetpatroon. Dit kan eventueel samen met een van onze
gewichtsconsulenten.
Wanneer u het eindresultaat bereikt hebt, is het advies om één keer per
week het programma te blijven volgen om het resultaat te behouden.
Het kennismakingsgesprek
U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek waarin alles aan u
wordt uitgelegd. Wij staan garant voor persoonlijke begeleiding en het
serieus werken aan een slank figuur. Dit gesprek is gratis en verplicht u tot
niets. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op ons
telefoonnummer: 0493-320948.
Tarieven VacuStep en Warmte cabine
• VacuStep
10 rittenkaart
€ 150,Per keer
€ 17,50
• Warmte cabine
10 rittenkaart
Per keer

€ 125,€ 15,-

Voeding is van essentieel belang voor een goed resultaat. Afslanken op
maat in combinatie met Slinc. of SLIMdiet zorgt daardoor voor een
optimaal resultaat.
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SLIMdiet en Slinc.
SLIMdiet en Slinc. zijn afslankproducten waar Temple of Beauty Plein
mee werkt. Hiermee gaan wij mensen helpen in hun strijd tegen de
kilo’s.
Dit is SLIMdiet
Onze methode is gericht op verantwoord afvallen zonder knorrende
maag. Ons geheim zijn de smakelijke en eiwitrijke gerechten, ontwikkeld
door onze eigen fijnproevers en diëtisten. De maaltijden geven een
verzadigd gevoel en zorgen ervoor dat je afvalt op de juiste plekken. Je
verliest geen spiermassa, maar vet.
SLIMdiet bestaat uit 36 gerechten waar je uit kunt kiezen. Deze gerechten
vormen de basis van ons afslanktraject, dat ook bestaat uit professionele
begeleiding en een bewezen stappenplan.
Dit is Slinc.
Het uitgangspunt van Slinc. is om de schommelingen van de
bloedsuikerspiegel zo veel mogelijk te beperken. Grote schommelingen
van de bloedsuikerspiegel zorgen er namelijk voor dat je meer gaat eten.
Daarom eet je tijdens Slinc. voornamelijk producten die meervoudige
koolhydraten bevatten. Dit zijn koolhydraten die langzaam door het
lichaam worden opgenomen, waardoor er minder schommeling ontstaat
van de bloedsuikerspiegel.

Gewichtsconsulente
Alleen hulp bij het aanpassen van uw levensstijl? Dat kan ook! Samen met
onze gewichtsconsulent wordt gekeken naar uw levensstijl en
eetgewoonten. Deze worden in overleg met u aangepast om zo te zorgen
voor gewichtsverlies. Kosten consulten gewichtsconsulent
Intake consult
€ 25,00
Vervolg consult
€ 10,00
Strippenkaart (10x)
€ 75,-
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Shiatsu praktijk Deurne
Sinds mei 2018 is Shiatsu prakijk Deurne gevestigd bij Temple of Beauty
plein. Shiatsu is bestemd voor mensen met diverse soorten chronische
(pijn)klachten en vermoeidheid.
Shiatsu werkt goed bij:
• Rug-, nek- of schouderklachten
• Problemen met je spijsvertering
• Stress en burn-out
• Verminderde vitaliteit, vermoeidheid, uitputting
• Ondersteuning tijdens chemotherapie (misselijkheid,
vermoeidheid)
• Onverklaarbare lichamelijke klachten /pijn in je hele lichaam
Dus
•
Wil jij je weer fit, vitaal en energiek voelen?
•
Wil jij weer zonder pijn kunnen bewegen?
•
Wil jij weer een nacht door kunnen slapen?
•
Wil jij de stress de baas worden?
Dan kan Shiatsu de uitkomst voor u zijn.
Op basis van jouw klachten, wordt een behandeltraject afgesproken.
Deze bestaat uit 5 behandelingen binnen 1,5 maand. Hiermee bereiken
we het beste resultaat om uw klachten te verminderen.
Prijzen
Intake + behandeling
Shiatsu en Japanse acupunctuur
Oor acupunctuur
Meridiaan taping
Cupping massage rug

(90 minuten)
(60 minuten)
(45 minuten)
(30 minuten)
(45 minuten)

€ 65,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 17,50
€ 45,00

Ben je geïnteresseerd in een behandeling of wil je meer informatie, neem
dan contact met mij op. Telefoon 06 14 72 11 04 of via e-mail
info@shiatsudeurne.nl
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Voetreflex
Voetreflex-therapie bevordert het zelfgenezend vermogen van het
lichaam en kan verlichting brengen allerlei klachten. Reflexologie is
bewezen effectief bij o.a.:
•
•
•
•
•
•

Verlichting van stress- en pijnklachten, zoals rugpijn,
gewrichtspijn, burn-out
Slaapproblemen
Verhogen van het energieniveau
Herstellen van een disbalans van lichaam, geest en emotie
Ondersteuning bij zwangerschapsklachten
Allergieën

Hoe werkt voetreflex?
De voeten weerspiegelen het hele lichaam. Alle organen, weefsels en
structuren zijn door middel van zenuwen en energiebanen met een
reflexgebied in de voet verbonden. Druk op en massage van deze
reflexzones helpt om blokkades in het lichaam te verhelpen.

Tarieven
• Intake (90 min)
Annamnese + behandeling
•

Voetreflexbehandeling (60 min)
Vervolgconsult. Eventueel in combinatie met
oorreflex, handreflex of cupping.

€ 50,-

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak: T 06 14 888 769,
info@rinskedaniels.nl
Rinske Daniëls - Reflexzonetherapeut
Aangesloten bij Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten
(VNRT) en geregistreerd bij het RBCZ. www.rinskedaniels.nl

Ons lichaam streeft naar een gezonde balans. Factoren zoals stress,
voeding, emoties, zingeving en leefstijl kunnen deze balans verstoren. Je
lichaam geeft hiervan uiteindelijk een signaal in de vorm van pijn of een
andere klacht. Tijdens reflexzonetherapie kijken we naar de mogelijke
oorzaak hiervan en stimuleren we het lichaam via zones op de voeten,
onderbenen en eventueel ook handen/armen en oren om het evenwicht
te herstellen.
Vergoeding zorgverzekering
Behandelingen, met uitzondering van de ontspanningsmassage, worden
door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de
aanvullende verzekering. Meer informatie vind je in je polisvoorwaarden
onder het kopje ‘Alternatieve therapie’.
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€ 70,-
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Bruidsarrangement

Make-up cursus
Altijd al willen leren hoe u zichzelf prachtig op kunt maken? Wij van
Temple of Beauty leren u dit graag! In slechts één ochtend, middag of
avond leren wij u hoe u make-up aanbrengt in kleuren en een stijl die bij u
past. De cursus zal als volgt in zijn werk gaan:
•
•
•
•

Het arrangement ziet er als volgt uit:
•
Eén maand voor de trouwdatum komt u bij ons langs voor een
proef make-up. Samen bekijken we dan hoe u er op die dag het
mooist uit ziet.

Ontvangst met koffie en thee
Verzorgingsadvies
Huiddiagnose
Kleurenanalyse

Materialen om mee te werken zijn bij de cursus inbegrepen.
Vanaf 2 personen
Vanaf 4 personen

€ 35,- p.p.
€ 30,- p.p.

Zonnebank
Zonnen was niet eerder zo’n wellnessbeleving!
Minimale leeftijd 18 jaar, vanaf 16 met toestemming van ouder.
Kosten zonnebank
5 minuten
10 minuten
15 minuten
20 minuten
Kaart (11x 5 minuten)

Het gaat gebeuren: de trouwdatum staat vast en zo langzamerhand gaat u
alles voorbereiden. Om u de dag van uw leven te bezorgen en er prachtig
uit te zien, bieden wij u bij Temple of Beauty dan ook een
bruidsarrangement.

€ 2,€ 4,€ 6,€ 8,€ 20,-

•

Ruim een week van tevoren krijgt u een reinigende
gezichtsbehandeling, aangepast aan uw huidtype. Uw huid zal zo
stralen op uw grote dag.

•

Een paar dagen voor de grote dag wordt er een manicure gedaan.
Uw nagels worden mooi in model gevijld, de nagelriemen worden
soepel gemaakt en er wordt een blanke lak opgezet.
Wanneer u een bruidsarrangement inclusief acrylnagels heeft
uitgezocht, wordt dit dan ook gedaan.

Op de grote dag zelf wordt de bruidsmake-up aangebracht nadat de huid
is voorzien van een ampul.
Dit arrangement kost € 150,- (inclusief een lipstick).
Het bruidsarrangement inclusief kunstnagels kost € 180,-.
Buiten Deurne worden extra reiskosten in rekening gebracht. Dit gebeurt
in overleg en is afhankelijk van het aantal kilometers.

Tijdig reserveren is gewenst!

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Medische Pedicure
De medische noodzaak van goede voetverzorging wordt steeds
belangrijker. Het belang en de preventieve kracht van goede
voetverzorging is van invloed op de algehele gezondheid van de cliënt.
Deskundigen verwachten dat er de komende vijf à tien jaar – vanwege de
toename aan diabetespatiënten en de vergrijzing – meer aandacht nodig
is voor voetverzorging. Een gespecialiseerd en medisch pedicure kan door
middel van zorgvuldige analyse en voetverzorging voetproblemen bij
risicopatiënten, zoals mensen met diabetes en/of reuma, tot een
minimum beperken. U kunt bij uw verzekering nagaan of de behandeling
word vergoed.
Marjolein Schepers
Schoonheidsspecialiste en Medisch Pedicure
Gevestigd bij Temple of Beauty Plein
Medische pedicure

€ 29,50

IPL ontharen
IPL is de ideale manier van ontharen: vrijwel pijnloos, snel en definitief. En
dit alles zonder risico!
IPL: ‘Intens pulsed light’
Een speciaal gefilterde lichtflits verschroeit uw haarvaatjes die de
haarwortels voeden. Hierdoor sterft de haarwortel af. De huid neemt het
IPL-licht niet op en wordt daardoor dus ook niet warm en beschadigd niet.
Blonde en grijze haren bevatten weinig pigment. IPL werkt daarom vaak
niet of minder effectief op deze haren.
De haren moeten vanaf vier weken vóór de eerste behandeling worden
geschoren en mogen niet worden geharst of geëpileerd. Het haar moet 48
uur voor de behandeling worden geschoren, zodat de IPL optimaal werkt.
Omdat de haren zich in verschillende groeifases bevinden, zijn meerdere
behandelingen nodig. Dit varieert meestal van acht tot twaalf
behandelingen. Tussen twee behandelingen in zit een tijd van zes weken.
Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u vanaf vier weken voor de
eerste behandeling tot en met de laatste behandeling men niet onder de
zonnebank gaat. Minimale leeftijd voor behandelingen is 16 jaar.
IPL wordt door uw zorgverzekeraar vergoedt alleen in het gelaat
Kosten IPL-behandelingen
Per
Na zes behandelingen
behandeling
Bovenlip
€ 39,€ 20,Kin, vanaf
€ 45,€ 30,Oksels, vanaf
€ 60,€ 40,Onderarmen
€ 60,€ 45,Onderbenen, vanaf
€ 125,€ 75,Bovenbenen, vanaf
€ 150,€ 100,Onderbenen en bovenbenen € 225,€ 150,Bikinilijn, vanaf
€ 75,€ 50,Na de 10e behandeling worden er geen kosten meer in rekening gebracht.
Wanneer u alle 10 de behandelingen in één keer betaald, krijgt u 25%
korting op het totaal bedrag.
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