
STEPHANIE’S BEAUTYSALON
De schoonheidssalon van Amersfoort en omstreken gevestigd 
in de wijk Vathorst. Het is een kleine sfeervolle salon aan huis, 

waar u overdag maar ook ’s avonds terecht kan voor een 
afspraak. Ik ben een gediplomeerde schoonheidsspecialiste, 

allround huidspecialiste, pedicure, manicure, masseuse & 
visagiste.

Voor meer informatie:
www.stephaniesbeautysalon.nl

STEPHANIE LEIJSMA
Gardameer 17  -  3825 VN Amersfoort

06 435 98 714
info@stephaniesbeautysalon.nl

www.stephaniesbeautysalon.nl



Gezichtsbehandelingen:

BASIS
(Reiniging, dieptereiniging, onzuiverheden 
verwijderen, epileren, masker en 
dagverzorging.)

STANDAARD
(Reiniging, dieptereiniging, onzuiverheden 
verwijderen, epileren, korte ontspannende 
massage, masker en dagverzorging.)

INTENSIEF
(Reiniging, dieptereiniging, onzuiverheden 
verwijderen, epileren, verven wenkbrauwen 
of verven wimpers of harsen bovenlip, 
bindweefselmassage of ontspannende 
massage, intensief masker en dagverzorging.)

DELUXE
(Reiniging, dieptereiniging, onzuiverheden 
verwijderen, epileren, verven wenkbrauwen 
of verven wimpers of harsen bovenlip, 
bindweefselmassage of ontspannende 
massage, intensief masker, ampul en 
dagverzorging.)

EXTRA BIJ TE BOEKEN BIJ 
GEZICHTSBEHANDELING:
Wimpers of wenkbrauwen verven
Bovenlip of kin harsen

ACNE BEHANDELING
(Inclusief glycolzuur peeling.)
Acne behandelingen kunnen vergoed worden door 
de zorgverzekering.

AHA PEELING IN COMBINATIE MET 
ULTRA THERAPIE: 
(Het beste resultaat krijgt u binnen 3 tot 7 
behandelingen met deze plantaardige peeling, 
maar een enkele behandeling zorgt ook voor 
een zichtbaar verbeterde huid.)

 • Peeling 1x  
 • Peeling 3x
 • Peeling 6x
 • Peeling 7x 

Pedicure:

PEDICURE BEHANDELING
(Nagels knippen, reinigen van de 
nagelomgeving, het verwijderen van eelt, 
eventuele likdoorns/ingroeiende teennagels/
kloven en of schimmelnagels mechanisch 
verdunnen, incremen van de voeten.)

DEELBEHANDELING PEDICURE
(1 likdoorn of ingroeiende teennagel)

WELLNESS  VOETBEHANDELING
(Scrubben, nagels knippen, reinigen van de 
nagelomgeving, teennagels lakken (alleen bij 
gezonde nagelconditie), voetmassage.)

NAGELS LAKKEN VOETEN

GELLAK VOETEN
(Voor french gellak komt er € 4,95 bij.)

GELLAK VERWIJDEREN

Manicure:

MANICURE BEHANDELING
(Scrubben, nagels vijlen, nagel riemen 
verzorgen, nagels lakken, incremen van de 
handen.)

NAGELS LAKKEN HANDEN

GELLAK HANDEN
(Voor french gellak komt er € 4,95 er.)

GELLAK VERWIJDEREN

Diverse behandelingen:

VERVEN WENKBRAUWEN

VERVEN WIMPERS

VERVEN WENKBRAUWEN EN WIMPERS

WIMPERLIFTING ELLEEBANA
(Inclusief verven)

BRUIDSMAKE-UP 
(Inclusief  proefmake-up)

Massages:
Deze massages duren 30 minuten.

VOETREFLEXMASSAGE
     
BINDWEEFSELMASSAGE
(Bindweefselmassage eventueel ook in 
kuurverband mogelijk.)

LYMFEDRAINAGE GELAAT

BEENMASSAGE

RUG / NEK / SCHOUDER 

Harsen:

EPILEREN OF HARSEN WENKBRAUWEN                        

BOVENLIP OF KIN HARSEN

BOVENLIP EN KIN HARSEN

ONDERBENEN HARSEN

BENEN GEHEEL HARSEN

BIKINILIJN HARSEN

OKSELS HARSEN

ONDERARMEN HARSEN

RUG HARSEN

€ 35,95

€  44,95

€ 54,95

€ 64,95

€ 5,95
€ 5,95

€ 29,95

€ 58,95
€ 169,50
€ 332,95
€ 377,95

€ 27,50

€  9,95

€ 27,50

€ 7,50

€ 24,95

€ 12,95

€ 24,95

€ 7,50

€ 24,95

€ 12,95

€ 9,50

€ 9,95

€ 16,95 

€ 49,95

€ 79,95

€ 29,95

€ 29,95

€  29,95

€ 23,95

€ 23,95

€ 9,50

€ 8,50

€ 14,95

€ 19,95

€ 29,95

€ 12,50

€ 12,50

€ 18,50

€ 19,95


