
Beautysalon
prijslijst

Openingstijden 

De beautysalon is voor complete behandelingen en 
losse onderdelen geopend op: 
 
maandag  van  13.00 - 20.00 uur 
dinsdag  gesloten 
woensdag  van 09.00 - 17.00 uur 
donderdag  van 09.00 - 17.00 uur 
vrijdag  van 09.00 - 17.00 uur

Graag vooraf telefonisch reserveren.

Albeda Beauty & Fashioncollege

Sportlaan 90

3078 WR Rotterdam

06 46 86 31 68

11 | 20



Behandelingen
 

Basis    45/60 min   € 17,50
- reinigen
- huidanalyse
- peeling of lysing
- poriën reinigen
- masker
- lotion en dagcrème
 
 

Comfort 60/75 min  € 20,00
- reinigen
- huidanalyse
- peeling of lysing
- poriën reinigen
- ontspannende gezichtsmassage
- masker
- lotion en dagcrème
 
 

De luxe 75/90 min   € 26,00
- reinigen
- huidanalyse
- epileren (of verven of harsen)
- peeling of lysing
- poriën reinigen
- gebruik van ampul
- ontspannende  gezichtsmassage
- masker
- handmassage
- lotion en dagcrème
 
 

Pour Homme 45/60 min  € 17,50
- reinigen
- peeling
- poriën reinigen
- korte massage
- verfrissend masker
- lotion en dagcrème
 
Gebruik van een ampul tijdens de behandeling    € 4,00  

 Losse onderdelen
 

 Wimpers en wenkbrauwen
Epileren/modelleren     30 min   € 5,00  

Wimpers of wenkbrauwen verven   30 min   € 3,50 

Wimpers en wenkbrauwen verven   45 min   € 6,00 

 

 

Harsen
Harsen bovenlip of kin     30 min € 3,50

Harsen bovenlip en kin     45 min   € 5,50

Harsen oksels      45 min € 7,50

Harsen armen      45 min   € 10,00

Harsen onderbenen     45 min € 0,00

Harsen hele benen     60 min   € 17,50

  

 

Make-up
Dagmake-up      30 min   € 6,00 

 

Hand- en voetverzorging
Manicure      60 min € 10,00

Spa voetbehandeling 60 min € 10,00

Gellakbehandeling 60 min € 12,50

 

Massage
Rugmassage     30 min    €  10,00

Hot stone         60 min    €  15,00

Rugmassage +        60 min    €  17,50

verzorgende rugpakking

 

Gellak    €  12,50 
Gellak wordt ook wel gel nagellak, gel polish of soak off 

gel genoemd. Dé trend van nu! De nagels zien er 

gemiddeld 2 weken fantastisch uit, soms ook langer, mede 

afhankelijk hoe u zelf omgaat met de nagels en hoe hard 

de nagels groeien. Het geeft de nagels een extra 

stevigheid. Scheuren en afbreken wordt hierdoor 

geminimaliseerd. 

 

Pedicure*     € 10,00  
Een pedicure is gespecialiseerd in het verzorgen van de 

voeten. Of het nu gaat om nagels knippen, eelt 

verwijderen, likdoorns of kloven behandelen, ook voor de 

verzorging van uw voeten kunt u terecht in onze 

beautysalon.  

 

Eyelash Curl behandeling   €  17,50

RefectoCil Eyelash Curl met collageen en cysteïne geeft je 

wimpers een prachtige krul, laat de ogen groter lijken en 

toont meer expressie. In tegenstelling tot mechanische 

wimperkrultangen vormt Refectocil Eyelash Curl 

voorzichtig de wimpers. De prachtige krul blijft tot 6 

weken. Deze behandeling is inclusief verven van de 

wimpers.

*  Pedicure behandelingen worden gegeven op maandagavond.


