
WELKOM BIJ BEAUTYDUSS 

Bij Beautyduss in Haarlem is er een ruime keuze aan behandelingen die worden toegepast op uw 
specifieke huid behoeften.  

Iedere behandeling start met het Tranquillity™ welkomstritueel, dat zorgt voor ontspanning van lichaam 
en geest. Wij bepalen graag samen met jou wat de beste behandeling voor je is. Zo helpen we je graag bij 
het verbeteren van de vochtbalans en de uitstraling van de huid. 

Wij werken met onze persoonlijke behandeltechnieken en massages waardoor je altijd een spa moment 
zult beleven bij Beautyduss. De producten van Comfortzone zijn rijk aan natuurlijke ingrediënten en vrij 
van siliconen, parabenen en dierlijke grondstoffen. 

SKIN TREATMENT 

Facial Express 30 min    € 40  
Een hydraterende behandeling voor als je niet veel tijd hebt maar toch even heerlijk wilt genieten 

Facial Relaxe 60 min     € 65 
Huidanalyse - Tranquillity™ welkomstritueel - reiniging - dieptereiniging – onzuiverheden verwijderen - masker - massage - 
afgestemde dagverzorging 

Facial Compleet 75 min   € 80 
Huidanalyse - tranquillity™ welkomstritueel - reiniging - fruit zuurpeeling - wenkbrauwen epileren/harsen - onzuiverheden 
verwijderen- masker, massage - afgestemde dagverzorging 

Facial Deluxe 90 min     € 95 
Huidanalyse - Tranquillity™ welkomstritueel - reiniging - fruit zuurpeeling - wenkbrauwen epileren/harsen - onzuiverheden 
verwijderen - hoofdhuid massage - masker - massage - afgestemde dagverzorging 

SKIN SUPPLEMENTEN alleen te boeken in combinatie met een facial behandeling 
Wenkbrauwen waxen/epileren     € 15 
Wenkbrauwen verven     € 10 
Wimpers verven     € 12 
Harsen bovenlip en/of kin     € 10 
Eye patch treatment     € 12 
3-voudige werking tegen donkere kringen, opgezwollen ogen en lijntjes rondom de ogen     
Massage + 15 min net iets langer genieten duss  € 10 
Bindweefsel massage      € 15 
natuurlijke facelift en nr. 1 anti-aging behandeling 

MASSAGE 
Massage 30 min.     € 35  
Heerlijke ontspanning voor je spieren, lichaam en geest. Helpt tegen stress, vermoeidheid en bevordert het herstel van je spieren 
Massage 60 min.     € 60 
Heerlijke ontspanning voor je spieren, lichaam en geest. Helpt tegen stress, vermoeidheid en bevordert het herstel van je spieren 

EXTRA TREATMENTS 
Henna brow treatment    € 35 
incl. epileren/harsen + brow massage 
Browduss       € 35 
epileren/harsen, verven, touch-up 
Foot specialist peel    € 35 
Voetenbad, scrubben van de voeten, vijlen of knippen van de nagels, nagelriemen verzorgen, eelt verwijderen, voet massage 
Shellac tenen     € 30 
De gel nagellak die wordt uitgehard met een uv lamp en blijft wel 2/3 weken zitten 
Shellac handen      € 29 
De gel nagellak die wordt uitgehard met een uv lamp en blijft wel 2/3 weken zitten 
Harsen kin / bovenlip     € 15 

CADEAUBON 
Wil jij iemand blij maken met een cadeaubon? 
Kies je behandeling of bedrag naar keuze. 


