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Cadeautip:

Op zoek naar een feestelijk

cadeau? Schoonheidssalon 

Tamarinde heeft cadeau-

bonnen vanaf 

€ 10,--



Complete voetbehandeling                                         € 22,50 
             Knippen en verzorgen van de nagels                            
             Verwijderen overtollig eelt                                         
             Verwijderen van likdoorns                                        
             Behandelen kloven en ingroeiende nagels                    
             Korte massage met voetencreme                                        
             Eventueel nagellak

Luxe voetbehandeling                                                  € 25,50 
             Extra in deze behandeling :                                            
             Peeling van de voeten                                             
             Voetenmasker  

Beautyful hands                                                            € 16,50  
             Nagelspabad                                                                  
             Vijlen van de nagels                                                  
             Verzorgen van de nagels                                                    
             Korte handmassage                                                    
             Eventueel nagellak

Luxe manicure behandeling                                        € 20,50 
             Extra in deze behandeling:
             Peeling van de handen
             Handmasker      

PEDICURE

MANICURE



Skin repair                                                                     € 49,50
             Voor de veeleisende, droge huid. 
             Reiniging, epileren/harsen, peeling,
             ampul,massage,masker en dagverzorging.

Elements of Nature anti age                                        € 55,00
             Voor de jeugdigheid van de huid.
             Reiniging, epileren/harsen, peeling, ampul, 
             massage,  masker en afsluitende verzorging.

Anti age lifting effect                                                   € 65,00
             Reduceert lijnen en mimiek-rimpeltjes en 
             verbetert de elasticiteit.
             Reiniging, epileren/harsen, peeling, massage, 
             masker met extra werkstoffen en dagcreme.

Nutri Sensation                                                             € 49,00
             Regeneratie en straktrekken voor de 
             veeleisende huid.
             Reiniging, epileren/harsen, peeling, ampul, 
             massage, masker en dagcreme.

Eye care lifting                                                              € 18,50 
             Lifting-behandeling voor de oogzone.
            In combinatie met een treatment                  € 12,50

GELAATSBEHANDELINGEN
Anti-age Treatments



Hydro marine                                                                 € 55,00 
             Voor de vochtarme huid.
             Reiniging, epileren/harsen, peeling, 
             massage, masker met ampul en dagcreme.

Vitamin Intense                                                             € 46,50
             Vitaliserende intensieve behandeling.
             Reiniging, epileren/harsen, dieptereiniging,
             ampul, massage, masker en dagcreme.

Men hydro power                                                          € 46,50 
             V oor de vochtarme, veeleisende mannenhuid.
             Reiniging, peeling, ampul,massage, masker 
             en afsluitende verzorging.

Hydro Fresh                                                                   € 36,50  
             Intensieve korte behandeling voor elk 
             huidtype.
             Reiniging,peeling,masker en dagcreme.

Beauty Xpress                                                                € 34,50 
             Inno vatieve korte behandeling voor elke huid.
             Reiniging, peeling,extra werkstoffen en 
             dagcreme.

GELAATSBEHANDELINGEN
Pre-age Treatments

Welness Treatments



Sebocontrol                                                                   € 39,50 
             Voor de vettige onzuivere huid.
             Reiniging, peeling, onzuiverheden 
             verwijderen, masker en dagcreme.
Dermabalance                                                               € 46,50 
             Voor de vochtarme onzuivere huid.
             Reiniging, peeling, onzuiverheden 
             verwijderen, massage, masker en dagcreme.
Ultra sensitive                                                               € 45,00
             Voor de overgevoelige huid.
             Reiniging, evt.epileren, massage, masker, 
             extra werkstoffen en dagcreme.

Hotstone massage                                                      
             Gezicht                                                            € 26,50
             Rug, schouders, nek                                         € 31,50
             Hele lichaam                                                   € 42,50
Massage :
             Rug, schouders, nek                                        € 25,50
             Hele lichaam                                                  € 40,50

Dagmake-up                                                      € 20,00
Avond/feestmake-up                                      € 28,50
Bruidsmake-up (inclusief proefmake-up)                      € 50,00
Beautyarrangement (behandeling van 30 minuten     € 55,00
             en dagmake-up)                                               
Bruidsarrangement (behandeling van 30 minuten,      € 80,00
             proefmake-up en bruidsmake-up) 

TREATMENTS BIJ HUIDPROBLEMEN
Onzuivere huid

Overgevoelige huid

MASSAGES

VISAGIE



Schoonheidssalon 

Tamarinde

SCHOONHEIDSSALON TAMARINDE
Burgemeester H. van Sleenstraat 36 - 3231 XB Brielle 

06-46271669
info@schoonheidssalontamarinde.nl
www.schoonheidssalontamarinde.nl

Schoonheidssalon 
Tamarinde is lid van:

Oosterveld Design 2018

Verven                                                                           
             Wenkbrauwen                                                 €   9,00
             Wimpers                                                          €   9,00
             Wimpers en Wenkbrauwen                             € 14,50
Harsen                                                                           
             Wenkbrauwen                                                 € 10,00
             Bovenlip                                                         €   8,50
             Kin                                                                  €   8,50
             Bovenlip en kin                                               € 14,00
             Oksels                                                             € 16,50
             Onderbenen                                                    € 21,50
             Gehele benen                                                 € 38,00
             Armen                                                             € 16,50
             Bikinilijn                                                         € 16,50
             Epileren                                                          €   9,00

SPECIFIEKE BEHANDELINGEN




