
schoonheids- & pedicuresalon

Karin Hoogendoorn

totaalcosmetiek
anti-ageing
IPL ontharing
permanente make-up
microdermabrasie
pedicure

Schoonheidssalon Karin Hoogendoorn
Van Hoornekade 203, 3554 AV Utrecht
Tel: 030 244 01 59
www.schoonheidssalonkarinhoogendoorn.nl
Behandeling op afspraak
Aangesloten bij Anbos en Provoet

/schoonheidssalon/schoonheidssalonkarinhoogendoorn



Basic Skin
reinigen, peeling, epileren, enkele onzuiverheden 

verwijderen, masker 

Perfect Skin Relax
als Basic Skin, inclusief massage

Intense Clean
vvoor de zeer vervuilde of acne-huid

Teenage Skin
reinigen, onzuiverheden verwijderen, masker 

Perfect Eye
oogpakking

Man Refreshing
reinigen, scrub, onzuiverheden verwijderen, 

wwenkbrauwen, masker

Man Relax
als Man Refreshing inclusief massage

Anti-ageing
uit te breiden met bindweefselmassage 

Hydration
intensieve hydratatie van vochtarme huid

Couperose/rosacea
voor de rode gevoelige huid

IIntense comfort 
voor de droge huid

Aroma-therapie
essentiële oliën voor alle huidtypes

Anti-pigment
pigment remmend

45,00

52,50

59,50

39,50

17,50

45,00

52,5052,50

75,00
  +10,00

65,00

70,50

72,50

65,00

75,5075,50

Académie Face €

Académie Face Specials €



Radiance 
Na huidanalyse kiezen we samen de meest 
geschikte behandeling
- Oxygen, herstelt en verheldert de vermoeide huid

- Hydro, optimaliseert de vochtbalans

- Stabilizing, reguleert de talgproductie

- - Comfort, kalmeert de roodheid van droge

en gevoelige huid

Vitamine C boost
ultieme energiecocktail, verheldert en 

herstelt de structuur

The Cure
detox van de huid door lymfedrainage 

en glen glyco 3 peel

Diamond Glowing
pigmentremmend, voedend en verhelderend

Essential Shock 3D
intensieve anti-ageing met 3D coctail, 

3 glycozuren, 3 massagetechnieken en 3 maskers

Age Defying
glglyco 3 peel, shock concentrate, 

sculpting massage, 2 maskers

Multi Sensorial Lifting
Voor optimale huidconditie én pure ontspanning. 

Na een dieptereiniging, een combi van 

massagetechnieken met een mix van aroma's 

volgt een behandeling met ledlicht.

72,00

82,00

85,00

90,00

110,00

95,00

130,00130,00

Natura Bissé, intensieve anti-ageing €

O2
zuurstof met punctie-jetsysteem

Crystal Clear
90,00

€





15,00 euro retour

ACTIE



Harsen
 - onderbenen/bovenbenen
 - onder- en bovenbenen
 - bikini, basic
 - bikini brazilian strip
 - oksels
 - onde - onderarmen/bovenarmen
 - onderarmen en bovenarmen
 - rug/borst man
Waxing By Lycon toeslag +10%

Massage;
 - rug en nek
 - hotstone rug 
 -  - kruidenstempelmassage 
(bamboe of stenen) rug/nek
 - algehele massage manueel
 - rugscrub - onzuiverheden en 
masker
 - bijna mammaverwenbehandeling
pedicure, rugmassage en een 

gezicgezichtsbehandeling 

30,00
52,50
19,00
29,50
17,50
25,00
37,5037,50
38,00

35,00
37,50
45,00

59,50
39,50

115,00115,00

Body Treatments €

Basis-kleurenanalyse, cosmetische 
voetbehandeling of rug/nekmassage, 
gezichtsbehandeling,
manicure, koffie met gebak, 
t.w.v. 240 euro
(ook in duobehandeling)

Verwenarrangement

190,00

€



IPL ontharen Medcos
prijzen vanaf 29 euro, alle informatie over IPL 
ontharing vindt u in onze aparte folder 
of op de website
Acne Medcos
gelaat

wwangen

nek of hals

schouders of rug

rug uitgebreid

Couperose Medcos
gelaat

wangen

neus neus 

couperose, rosacea, tele's, spinneavi 

ouderdomsvlekken, cherries vanaf

79,00
59,00
119,00
119,00
159,00

119,00
59,0059,00
39,00

19,00

Medcos €

Kleurenanalyse 
incl. kleurenwaaier t.w.v. € 7,50

Kleurenanalyse 
incl. kleurenwaaier en make-up advies

Kleurenanalyse voor groepen   prijs op aanvraag

Kleurenanalyse

100,00

130,00

€

Full body
Gezicht & decolleté
Benen

Spray Tan Sienna-X

30,00
15,00
15,00

€



Behandeling max 30 min. 
Meerprijs € 10,00 per 15 min.

nagels knippen, nagelomgeving verzorgen, eelt en 

likdoorns verwijderen, polijsten en voeten 

insmeren met crème 

Lakken van nagels, lak krijgt u mee
VVerwenbehandeling max 45 min.
pedicurebehandeling en massage van voeten

Relaxbehandeling max 60 min.
pedicurebehandeling, scrub, voetbad, pakking, 

massage

Luxe behandeling max 75 min.
pedicupedicurebehandeling, scrub, voetbad, pakking, 

massage en nagels lakken, lak krijgt u mee 

Gellak kleur of French Pedicure
gel blijft 4 tot 6 weken zitten

Likdoorn of eelt verwijderen vanaf
Nagelreparatie gel vanaf
Nagelbeugel plaatsen

32,50

9,50
45,50

58,00

67,50

35,00

15,0015,00
15,00
29,95

Pedicure €

Manicure Basic
nagelriemverzorging, scrub, vijlen, masker, 

handcrème

Nagels lakken
Paraffine handpakking
French Manicure, gellak kleur of French

Manicure

35,00

9,50
10,00
35,00

€

verkrijgbaar vanaf

Cadeaubonnen

25,00

€


