
      

    Diamand Micro Dermabrasie 
    Gelaat / ampul    €  55.00 
    Gelaat / hals    €  56,50 
    Gelaat / hals/ampul / massage  €  64,50 
    Gelaat / hals / decolleté   €  72,50 
    Gelaat / hals / decolleté/ampul  €  82,50 
    Hals / ampul    €  34,50 
    Decolleté/ampul                €  44,50  
    Rug                                                              € 59,00 
    Handen                                                        € 22,50   
 

    Mesotherapie zonder naalden. 
     Gelaat     €  62,00 
     Gelaat /hals    €  72.00 
     Gelaat / hals / decolleté   €  94,50  

     

     Derma Pen Micro Needling 

     Micro needling behandeling  per beh       €125,00 

     Kuur van 3 normaal  €375,00 

     Een kuur van 3 bij vooruitbetaling           € 285,00 

 

    De Derma pen bestaat uit 11 miniscule naaldjes  

    die  vibrerend kleine verticale kanaaltjes in de huid 

    maken die de huid activeren tot aanmaak van  

    nieuwe  cellen. 

   Meer informatie op website:  

   www.beautysalonblokker.nl 

      

    Lichttherapie / Masker 

    Rood licht:  huidverjonging /  

    huidverbetering                                         € 36,50 

    Groen licht:  Hyperpigmentatie /  
    littekenbehandeling / wondgenezing.       € 36,50 

    Blauw licht:  Acne                                 €  36,50 

    Hoe vaak een behandeling? 

   Optimaal is een kuur van 10 behandelingen,  

   waarvan 2x per week  

 

                           

     Epileren 

     Epileren  los    ( in model )  €  14,50 

     Epileren          ( bijhouden )   €    9,50 

 

    Wenkbrauwen en wimpers 

     Wenkbrauwen verven   €   8,50 

     Wimpers verven   €   9,50 

     Wimpers en wenkbrauwen verven € 15,50 

 

    Epileerpaspoort  

    Voor een eenmalig bedrag  van :     €   107,00 

    Een jaar onbeperkt  uw wenkbrauwen  

    epileren .U krijgt dit paspoort mee.                            

                  

 

   Je kunt in overleg verschillende harspaspoorten | 

   laten samenstellen dan betaal je voor een heel jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Meer informatie:  ww.beautysalonblokker.nl  

                E-mail beautyblokker@kpnmail.nl 

                                Da Costastraat 13 

                       6416 VP  Heerlen - Molenberg 

               Tel: 045 - 5418295 / 06 - 40532752 

 



     

                  
 

      
      
     Reeds een behandeling vanaf 
     Reiniging - peeling comedonen  
     verwijderen - masker                          € 34,50                                             
 
    Standaard behandeling                  
    Reinigen-peeling - comedonen /  
    meeeters  verwijderen - massage   
    afsluiting masker                                  € 47,50 
 
    Bindweefsel  massage 
    Ampul voor de bindweefselmassage €   10,50 
    Massage  40min   €   32,50               
    5 behandelingen voor   € 130,00                          
 
    Acne  behandeling  
    Acne behandeling met ampul   €  55.00 
    Een intake gesprek is geheel gratis. 
    Spectaculaire resultaten. 
 
   Het weghalen van: 
   Steelwratjes - fibromen -  
   Ouderdomsvlekken 
   Lipomen (vetbultjes) 
   Per kwartier  uur                                €  22,50 
     
   Het weghalen van: 
   Spinnaevi 
   Bloedblaartjes 
   Couperose                                          
   Per kwartier                                               € 22,50 
    
   Kijk op de website wat voor jou van toepassing is. 
   Dit kun je vinden onder specialisaties en dan  
   klik je op huidafwijkingen. 
 
   Website: www.beautysalonblokker.nl 
   Email: beautyblokker@kpnmail.nl 
   Tel 045-5418295 / 06-40532752 

 

   Harsbehandelingen voor de man  
           
   Gehele boyzilian wax 
   Boyzilian wax zonder bilnaad 
   Billen /  bilnaad 
   Rug / billen/ bilnaad 
   Bikiniwax 
   Harsen oksels 
   Harsen bovenarman 
   Harsen onderarmen 
   Harsen hele armen 
   Harsen schouders 
   Harsen Borst 
   Harsen buik 
   Harsen borst en buik 
   Harsen onderrug 
   Harsen hele rug 
   Harsen voeten  
   Harsen handen 
 
   Gelaat / wax/Face / bijwerken 
   Oren / neus                    
   Jukbeenderen    
   Bijwerken van wenkbrauwen, 
   neus en oren            

 
  
 
 

€ 52,50 
€ 45,50  
€ 24,50 
€ 65,50 
€ 24.50 
€ 15,50 
€ 18,50 
€ 18,50 
€ 33,00 
€ 11,50 
€ 24,50 
€ 19,50 
€ 38,50 
€ 17,50 
€ 38,50 
€   5,50 
€   5,50  
 
 
€ 10,50 
€   9,50 
 
€ 15,50

Harsbehandelingen voor de vrouw 

 
Harsen wenkbrauwen model 
Harsen wenk/bijhouden 
Harsen bovenlip                  
Harsen kin 
Harsen  kin en bovenlip                 
Harsen gelaat  
Harsen zijkanten gelaat   
Harsen oksels    
Harsen  onderarmen   
Harsen bovenarmen                          
Harsen  hele armen                           
Harsen bovenbenen                           
Harsen  onderbenen   
Harsen  hele benen   
Harsen bikinilijn                  
Brazilian Wax        
Brazilian wax  streepje                     
Brazilian wax  driehoekje    

€ 15,50 
€   9,50 
€   9,00 
€   9,50 
€ 15,50 
€ 29,50 
€ 12,50 
€ 15,50 
€ 12,50 
€ 13,50 
€ 22,50 
€ 24,50 
€ 25,50 
€ 39,50 
€ 22,50 
€ 49,50 
€ 49,50 
€ 49,50 

 

 
   Voor meer informatie: 
   www.brazilianwaxsalonparkstad.nl 
   Email: beautyblokker@kpnmail.nl 
   Tel 045-5418295 / 06-40532752 

Package deals 
Brazilian wax / benen / oksels / armen. 
Normaal:                        € 127,00 
Package deal                  € 106,00 
 
Je kunt een harspaspoort laten samen stel-
len dan betaal je voor een  
heel jaar. Veel voordeliger. 

Package deals: 
 
Boyzilian wax / rug / borst /buik /  
billen / bilnaad. 
Normaal:                                            €146,00 
Package deal                                      €121,00 

 
   Voor meer informatie: 
   www.brazilianwaxsalonparkstad.nl 
   Email: beautyblokker@kpnmail.nl 
   Tel 045-5418295 / 06-40532752 


