
 
Gezichtsbehandelingen 
Quick Treatment        30 minuten  €35,50 
Reiniging, peeling, masker en dag- of nachtverzorging 
Basic Treatment       50 minuten  €46,00 
Reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, 
masker en dag- of nachtverzorging 

Luxe Treatment       80 minuten  €56,00 
Reiniging, peeling, epileren, verwijderen onzuiverheden, 
gezichts- decolleté, nek en schoudermassage, masker, 
Oog- en dag- of nachtverzorging. 

Microdermabrasie Treatment      60 minuten  €49,00 
Reiniging, microdermabrasie,  
verwijderen onzuiverheden, masker, oog en dag- of nachtverzorging 

Fruitzuur Treatment       70 minuten  €69,50 
Reiniging, peeling, fruitzuur, PH-waarde neutraliseren, 
Masker, oog- en dag- of nachtverzorging 

Vitamin C Active + Treatment      60 minuten  €61,00 
Reiniging, peeling, epileren, verwijderen onzuiverheden, 
Vitamin C masker, oog- en dag of nachtverzorging 

Vitamin C Active + Treatment incl. bindweefselmassage  80 minuten  €70,00 
Reiniging, peeling, epileren, verwijderen onzuiverheden, 
Energy complex, bindweefselmassage/cupping, vitamin C masker, 
oogmasker, oog- en dag of nachtverzorging 

Caviar Gold Luxury Treatment     80 minuten  €75,00 
Reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, epileren, elixer, 
bindweefselmassage/cupping, caviar gold masker, 
gold oogmasker, oog- en dag of nachtverzorging 

Ampullen Power Treatment      45 minuten  €54,50 
Reiniging, peeling, activating power mask, 3 tot 5 ampullen,  
ontspannende nek-schoudermassage en dag- of nachtverzorging 

Bio peeling Treatment       70 minuten  €72,00 
Reiniging, verwijderen onzuiverheden, bio peeling,  
pure vitamine C, hyaluronic acid, tijdens masker nek- schoudermassage 
en dagverzorging 



 

Seizoensgezichtsbehandelingen 

Grand Cru Treatment       80 minuten  €65,50 
Reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, epileren, elixer, 
gezichts-, decollete, nek-schoudermassage,  
masker en dag- of nachtverzorging 
Coffee To Go Treatment Lungo      90 minuten  €56,50 
Welkomsritueel, hoofdmassage, reiniging, peeling, epileren,  
verwijderen onzuiverheden, ampul,  
gezichts- decolleté, nek en schoudermassage, masker en  
oog- en dag- of nachtverzorging 

Coffee To Go Treatment Espresso     60 minuten  €48,00 
Korte variant van Lungo. Bij deze behandeling worden welkomsritueel,  
epileren en hoofdmassage niet uitgevoerd. 

Juicy Apple Treatment       80 minuten  €57,50 
Reiniging, peeling, epileren, verwijderen onzuiverheden, ampul, 
penseelmassage, peel-off lipmasker, vliesmasker voor het gelaat en  
oog- en dag- of nachtverzorging 

Relaxing Moments Treatment      80 minuten  €56,50 
Reiniging, peeling, epileren, verwijderen onzuiverheden,  
gezichtsmassage incl hotstone, verwarmd masker en 
oog- en dag- of nachtverzorging 

Aloe Vera Treatment       60 minuten  €51,00 
Reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, ampul, 
gezichts- decollete- nek- schoudermassage, masker en 
oog- en dag- of nachtverzorging 

 

 
 

Microneedling 

Microneedling        70 minuten  €83,00 
Reiniging, peeling, microneedling, herstellend masker, 
Dag- of nachtverzorging 

Microneedling kuur 3 behandelingen       €225,00 



Microneedling Plaatselijk       20 minuten  €28,00 

 

 

 
 

Losse- of aanvullende behandelingen 

Harsen / epileren / threading ** 
Wenkbrauwen           €12,50 
Bovenlip of kin          €12,50 
Bovenlip & kin          €17,00 

Verven ** 
Wenkbrauwen          €12,50 
Wimpers           €14,50 
Wimpers & wenkbrauwen         €18,50 

Aanvullingen ** 
Ampul passend bij de huid         €7,00 
Oogmasker           €10,00 
Bindweefselmassage / cupping      25 minuten   €18,00 
Peel off lipmasker          €7,00 

** €3,50 korting i.c.m. een gezichtsbehandeling 

 

Make-up 
Make-up           €25,00 
Opgemaakt worden in de salon voor een gelegenheid 

Bruidsmake-up op locatie         €95,00 
Intake gesprek en proefmake-up in de salon, bruidsmake-up op locatie 
Incl 20 kilometer vanaf 2498DV daarna €0,19 per kilometer 

Bruidsgasten – per persoon        €23,00 
Familie of vrienden van de bruid/bruidegom op locatie 

 

 



 

 

 

Harsen lichaam 
Oksels           €17,50 
Onderbenen           €25,00 
Hele benen           €37,00 
Armen           €17,50 
Rug            €27,00 
Borst            €27,00 
Rug & borst           €45,00 

Massage 
Deel massage op het lichaam      30 minuten  €27,50 
Hotstone massage        30 minuten  €27,50 
Cupping massage        30 minuten  €25,00 
Anti cellulite cupping kuur 3 behandelingen incl kit voor thuis  €150,00 

Wimperextensions one by one 
Nieuwe set           €62,50 
Refill na 1 week          €22,00 
Refill na 2 weken          €27,00 
Refill na 3 weken          €32,00 
Refill na 4 weken          €37,00 
Verwijderen wimperextensions        €12,50 

Microblading 
Microblading          €250,00 
Inclusief nabehandeling na 6 tot 8 weken. 
Touch up na 1 tot 1,5 jaar         €165,00
  

Kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak.  
Na 24 uur wordt 50% van de geplande kosten in rekening gebracht.  
Bij No Show wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.  
Heeft u vertraging en komt u iets later neem dan contact op i.v.m. een strak 



schema. Wanneer je 15 minuten te laat bent is de kans aanwezig dat de afspraak 
niet door kan gaan en word er 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

www.studio-sharon.nl  -   06-13180074  -  info@studio-sharon.nl 


