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Prijslijst 2023 Jannie’s Schoonheidssalon 

 €    15,00 

 in overleg 

 €      8,00 

 €    15,00
 €    16,00 

 €    15,00 

 €    15,00 

 €    18,00 

 €    32,50 

 €      9,00 

 €      9,00 

 €    17,00 

 €    20,00 

 €    25,00 

 €    57,50 

 €    40,00 

 €    40,00 

 €    20,00 

 €    25,00 

 €    40,00 

 €    25,00 

 €    20,00 

Epileren 

Compleet modeleren 

Met draad 

Harsen 

Bovenlip of kin 

Bovenlip en kin 

Bovenlip, kin en kaaklijn 

Bikinilijn 

Oksels 

Onderbenen 

Hele benen 

Verven 

Wimpers 

Wenkbrauwen 

Wimpers en wenkbrauwen 

Massages 

Klassiek gezichts-, hals en decolleté massage 

Rug massage incl. kruidenthee 

Complete lichaamsmassage incl. kruidenthee
Peeling, stomen, verwijderen onzuiverheden, massage en masker (rug) 

Hot Stone combi massage 

Make up 

Dag make-up 

Avond make-up 

Bruidsmake-up incl. Proef 

Manicure compleet 

Manicure zonder lakken 

Lakken  €    15,00 



Arrangementen 

Medex special treatment 
1,5 uur, reiniging, dieptereiniging,verwijderen van onzuiverheden, 
epileren, gezichts, hals decolletemassage en een masker.          

Medex vitamineboost behandeling 
de behandeling voor een perfecte huid , zorgt voor herstel en  
optimale hydratatie met o.a  vitamineserums(B5,E,pro vitamine A) 
kamille,zuivere zeealg,avocado, st.janskruid.    €   70,00 

Hot Oil Welness 
Een weldaad voor lichaam en geest, een behandeling met  
warme olie en heerlijke geuren met o.a clay scrub cranberry, 
calendula ,aloe vera en heel veel etherische olien       €   70,00 

Marlyse blue compleet 
Een complete behandeling  maar dan uitgevoerd met de  
producten van Marlyse Blue, zij maken gebruik van de kracht  
van de natuur en de  producten zijn dan ook 100% natuurzuiver. 
Deze producten bevatten geen chemische stoffen, parabenen, 
siliconen, PEG,s en sulfaten ,zijn glutenvrij, vegetarisch,  
en worden niet op dieren getest.         €   52,50 

Lichttherapie Medex  €   40,00 
Kuurprijs 10x        € 380,00

Japanse Facelift behandeling    €   68,00 

Mannenbehandeling gericht op de mannenhuid €   40,00 

Korte reinigingsbehandeling; 1 uurs behandeling met reinigingen, 
epileren, dieptereiniging, verwijderen van onzuiverheden  
en een masker  €   47,50 

Ontspannende behandeling: 1 uurs behandeling met reinigingen,  
epileren, uitgebreide gezichts-, hals, decolleté en hoofdhuidmassage, 
met aansluitend een masker €   45,00 

Verwenbehandeling voor 2: Gezellig samen een behandeling 
naar keuze met aansluitend een kopje koffie en wat lekkers v.a. € 45,00 pp

Overige variaties en behandelingen overleg 

 €   52,50 


