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BEAUTY HIGH TEA
In onze salon kunt u ook genieten van een speciale Beauty high tea. Vanaf 2 personen.  

Graag minimaal 24 uur van te voren telefonisch reserveren.

ARRANGEMENTEN

BEAUTY HIGH TEABEHANDELINGEN

Openingstijden
Maandag gesloten

Dinsdag alleen op aanvraag

Woensdag 14.00 - 22.00 uur

Donderdag 09.30 - 16.00 uur

Vrijdag gesloten

Zaterdag 09.30 - 17.30 uur

Zondag 09.30 - 17.30 uur

In rustige periodes kunnen de tijden afwijken. Andere tijden in overleg mogelijk.

Informatie en reserveren 
Voor meer informatie en afspraken kunt u contact opnemen  

via tel. 06-12 04 05 31 (dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur).  

Wij raden u aan om tijdig te reserveren.

Unique Beauty & Massage Salon

Noarderskans 19a

9133 DD Anjum

EXTRA BEHANDELINGEN

KLEINE BEHANDELINGEN
• Wimpers verven  C 10,-

• Wenkbrauwen verven   C 10,-

• Wimpers en wenkbrauwen verven  C 18,-

• Epileren wenkbrauwen   C 10,-

• Harsen bovenlip   C 10,-

• Harsen kin en bovenlip   C 18,-

• Harsen onderbenen   C  20,-

• Harsen boven- en onderbenen  C 35,-

• Harsen armen   C 20,-

BEAUTY COMBINATIE ARRANGEMENTEN
Duo arrangement C 130,-

• Koffie/thee

• Gezichtsbehandeling (60 min.)

• Massage naar keuze*

Beauty-relax arrangement C 67,50

• Koffie/thee

• Gezichtsbehandeling (60 min.)

• Massage naar keuze*

*Massage Compact (25 min.), Hotstone Compact (30 min.) of Hand-/voetmassage (30 min.)

EXTRA BEHANDELINGEN
Diverse IPL (ook voor blond, grijs en rood haar) en microdermabrasie behandelingen mogelijk. 

Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de salon.
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BEAUTY CENTER
In onze salon aan het Waeghplein bieden wij u het 

beste wat uw huid nodig heeft. In een ontspannen 

sfeer kunt u zich laten verwennen door een 

ervaren gediplomeerde schoonheidsspecialiste. 

De salon maakt gebruik van huidverzorgingslijn 

Mineral skin care en huidverbeteringslijn Ultima 

skin care. De producten van Mineral skin care zijn 

gebaseerd op zouten en mineralen uit de Dode 

Zee en bovenal hypoallergeen en dierproefvrij. 

MASSAGES
In de salon worden massages gegeven voor het hele lichaam die de huid gladder maken, 

afvalstoffen afvoeren en de huidfuncties stimuleren. Hotstone massages helpen bij stress, 

gespannenheid, spierpijn, gewrichtsproblemen, slechte doorbloeding en vermoeidheid.

Massage Compact (25 min.) C 27,50

Massage van rug, nek en schouders. 

Massage Compleet (45 min.) C 47,50

Massage van complete achterzijde van het lichaam incl. voeten. 

Massage de Luxe (60 min.) C 62,50

Massage van complete achterzijde van het lichaam incl. voeten en voorzijde benen.

Hotstone Compact (30 min.) C 30,-

Combinatie van manuele massage en massage met warme stenen van rug,  

nek en schouders. 

Hotstone Compleet (50 min.) C 50,-

Combinatie van manuele massage en massage met warme stenen van  

complete achterzijde van het lichaam incl. handen en voeten.

Hotstone de Luxe (65 min.) C 65,-

Combinatie van manuele massage en massage met warme stenen van complete  

achterzijde van het lichaam incl. handen, voeten en voorzijde benen.

Zwangerschapsmassage Compact (35 min.)  C  35,-

Zwangerschapsmassage Compleet (65 min.)  C  60,-

Indiase hoofdmassage (25 min.)  C  22,50

Massage bevordert de nachtrust, verlicht pijn en stijfheid en neemt vermoeidheid en 

stress af. Vanaf december te boeken.

Gezichtsmassage (30 min.) C 25,-

Incl. korte reiniging en dag-/nachtverzorging. 

Hand-/voetmassage (30 min.)  C 25,-

GEZICHTSBEHANDELINGEN
Gezichtsbehandeling Compact (30 min.) C 32,50

Reiniging en huidanalyse, dieptereiniging, masker en verzorgende dag-/nachtcrème. 

Gezichtsbehandeling Compleet (60 min.) C 45,-

Reiniging en huidanalyse, dieptereiniging, stomen met vapo-zone, verwijderen  

onzuiverheden, gezichtsmassage, masker en verzorgende dag-/nachtcrème. 

 

Gezichtsbehandeling de Luxe (80 min.) C 57,50

Reiniging en huidanalyse, dieptereiniging, stomen met vapo-zone, verwijderen  

onzuiverheden, epileren, serum, gezichtsmassage, masker, oogcrème, hals- en  

decolleté crème, verzorgende dag-/nachtcrème en een presentje.

Gezichtsbehandeling Ultima (80 min.)  C 67,50

Reiniging en huidanalyse, dieptereiniging, stomen met vapo-zone, verwijderen

onzuiverheden, serum, gezichtsmassage, epileren, masker, oogcrème, hals- en

decolleté crème, verzorgende dag-/nachtcrème en een presentje. Bij deze 

behandeling wordt gebruik gemaakt van de producten van Ultima skin care. Bij aanschaf

van producten uit deze lijn ontvangt u 10% korting op het aankoopbedrag. 

 

Gezichtsbehandeling voor mannen (60 min.) C 40,-

Reiniging, subtiele scrub, verwijderen onzuiverheden, hoofdhuid-haarmassage, 

korte gezichtsmassage, hydraterend masker en een verzorgende dag-/nachtcrème.

Bij deze behandeling wordt gebruik gemaakt van de speciale huidverzorgingslijn

Mineral skin care man. De producten uit deze lijn zijn verkrijgbaar in de salon.

 

Gezichtsbehandeling voor kinderen (25 min.) C 15,-

Dit beauty momentje voor kinderen tussen 4 en 12 jaar bestaat uit reiniging, 

korte gezichtsmassage, masker en crème.

PARAFFINE (INCLUSIEF SCRUBBEN)
Een paraffine handpakking is een verzorgende en ontspannende behandeling met direct zichtbaar 

en voelbaar resultaat. Na de behandeling zijn de handen en nagelriemen gehydrateerd en gevoed. 

Bovendien voelen ze zijdezacht aan. Ook als extra boekbaar bij een gezichtsbehandeling.

Hand of voet C 10,-

Hand en voet C 18,-

Ultima skin care is de productlijn 

voor ultieme huidverbetering 

en well-being op basis van een 

Zwitserse biotechnologie in synergie 

met de natuur. De producten zijn 

verkrijgbaar in de salon.

In de salon is ook byoux verkrijgbaar. 

Kijk gerust even rond!

ONTSPANNING

MASSAGES

HANDVERZORGING

LICHAAMSBEHANDELINGENLICHAAMSBEHANDELINGEN
Lichaamsbehandeling Compact (50 min.) C 52,50

Verfrissende peeling van de rug, gevolgd door een massage naar keuze van 25 minuten  

en als afsluiting een heerlijke rugpakking.

Lichaamsbehandeling Compleet (75 min.) C 65,-

Verfrissende peeling van de complete achterzijde van het lichaam, gevolgd door  

een massage naar keuze van 45 minuten en als afsluiting een heerlijke pakking  

van de complete achterzijde van het lichaam.

HANDVERZORGING
Nagels lakken C 10,-

Shellac C 30,-

Nagellak die tot 2 weken goed blijft zitten. Incl. 1 kleur en kort nagels vijlen.

 

In overleg zijn duobehandelingen mogelijk.

GEZICHTSBEHANDELING

PARAFFINE


