E 64,95

Droge vochtarme huid

E 77,50

Cupping massage behandeling (ca. 75 minuten)

Dag make-up
Avond make-up
Bruidsmake-up arrengement v.a.
inclusief proef make-up in onze
salon, inclusief make-up op de dag
van de bruilo� op loca�e.
(binnen een straal van 20 km)
Make-up bruidspersoneel v.a.

Visagie

E 17,50
E 22,50

�jdens behandeling

E 30,- p.p.

E 20,E 25,E 125,-

los

Verstevigende An�-aging behandeling met aangepaste producten
welke verstevigend werken. De ﬁbroblasten worden ges�muleerd
met luxe masker en aansluitend een ampul welke wordt ingesluisd
d.m.v. ultrasound microneedling

Fruitzuurpeeling tegen rimpels en huidproblemen, s�mula�e
collageen en elas�ne produc�e, vermindering rimpels en
verheldering pigmentvlekken.
Behandeling met uitgebreide reiniging & dag- of nachtverzorging

E 77,50

E 75,-

Fruitzuurpeeling (ca. 75 minuten)

Oppervlakte reiniging, verwijderen van huid onzuiverheden,
wenkbrouwen modeleren, masker dat is afgestemd op uw
huidtype, gezichtsmassage, dag- of nachtverzorging

De Luxe behandeling (ca. 75 minuten)

Behandeling met speciale producten op basis van hyaluronzuur
Bij de droge vochtarme huid is de verhouding vocht-vet (lipiden)
vaak uit evenwicht Deze behandeling is zeer ontspannend en er
wordt gebruik gemaakt van rijke ingrediënten.
Behandeling met uitgebreide reiniging & dag- of nachtverzorging

(ca. 75 minuten)

Oppervlakte reiniging, verwijderen van huid onzuiverheden,
masker dat is afgestemd op uw huidtype, dag- of nachtverzorging

E 49,50

E 29,50

Basis behandeling (ca. 55 minuten)

Oppervlakte en diepte reiniging (scrub of enzymepeeling),
masker en afsluitend een verzorging.
(suplement: extra ampul �jdens behandeling Euro 6,-)

Reinigende behandeling Mini (ca. 30 minuten)

Omdat iedere huid uniek is, worden alle behandelingen aangepast
aan uw huidtype

Gezichtsbehandelingen

los

E
E
E
E
E
E
E

Prijzen personal shopping zijn: exclusief aanschaf kleding, reis-, verbijf- en
parkeerkosten. Wij bereken buiten een straal van 20 kilometer om Bennebroek
heen Euro 0,45 p/km. *De kosten van kennismaking/intake vervallen bij een
vervolg opdracht.

E 25,E 57,50
E 57,50
E 160,E 60,o.a.

17,50
10,10,17,50
8,95
8,95
15,90

�jdens behandeling

20,12,50
12,20,9,95
9,95
17,90

E 15,E 5,-

E
E
E
E
E
E
E

Kennismaking/intake (ca. 30 minuten) *
Persoonlijk imago & s�jladvies per uur
Garderobe structureren per uur
Garderobe Deluxe (2 uur garderobe 1 uur imago/s�jladvies)
Personal shopping per uur
VIP dag voor groepen, teambuilding etc.

Personal shopping

Gellak nagels (hand)
Verwijderen gellak (hand)

Brow treatment
Epileren
Verven wenkbrauwen
Epileren & verven wenkbrauwen
Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen bovenlip & kin

Losse behandelingen

Prijslijst behandelingen

Rijksstraatweg 38 2121 AG Bennebroek
www.avecblanc.com T. 06 - 461 94 292

Behandelingen uitsluitend op afspraak. Prijzen incl. BTW.
Prijswijzigingen & behandelingen voorbehouden.

Avec Blanc Beautysalon & Personalshopping
Rijksstraatweg 38, 2121 AG Bennebroek
www.avecblanc.com T. 06 - 461 94 292
Behandelingen uitsluitend op afspraak.

Bij Avec Blanc kunt u terecht voor:
Beauty behandelingen, Visagie, Personal Shopping,
Garderobe check, Voedingsadvies. Diverse behandelingen
kunnen tevens op loca�e, bij u thuis worden verzorgd
(op aanvraag).

Na een complete behandeling, wordt er afgesloten (indien
gewenst) met een heerlijke dag- of avond make-up en verlaat
u stralend de salon.

Eigenaresse Mellanie Hoogstrate hee� jaren lang ervaring
in beauty en An�-aging behandelingen en is meer dan bekend,
met het grote aanbod van producten welke momenteel
verkrijgbaar zijn. Zij weet u op een zeer professionele wijze
te adviseren in beauty producten, behandelingen, visagie,
voeding, kleding, geur- en kleur advies.

Om uw huid in een goede condi�e te houden is advies over
huidverzorging en voeding erg belangrijk. Na de behandeling
geven wij u gra�s advies hoe u thuis het beste eﬀect kan
bereiken en behouden.

In onze luxe salon geven wij o.a. professionele
An�-aging-, huidverbeterings -en beautybehandelingen.
Avec Blanc werkt met producten van de gerenomeerde
merken: Klapp Cosme�cs en Ainhoa. Fabrikanten welke
trendse�ers zijn in o.a. An�-aging en huidverbetering.

Centraal gelegen in Bennebroek, nabij Heemstede,
Haarlem, Bloemendaal en Hoofddorp is Avec Blanc geves�gd.

Beautysalon Avec Blanc

