
Prijslijst Salon Beaux Arts 2022 en 2023 
voor uw huidverzorging nagels en permanente make-up  
 

 Voor 1 module naar keuze betaald u een vast bedrag ,elke module die u er bij wenst betaalt u een 
extra bedrag per module voor. 

De te kiezen modules zijn: 

• Epileren of harsen wenkbrauwen  

• Harsen bovenlip 

• Harsen zijkanten gelaat  

• Harsen hals  

• Verven wenkbrauwen  

• Verven wimpers  

Voor 1 losse module betaalt u  € 13,50  

Voor 2 modules betaalt u   € 21,00 

Voor 3 modules betaalt u    € 24,50 

Voor 4 modules betaalt u  € 28,50 

Voor 5 modules betaalt u  € 33,50 

Voor 6 modules betaalt u   € 37.50 

Kunstnagels : 

Gelnagels nieuwe set inclusief verlenging       € 60,00 

Gelnagels bijwerken 1 kleur of naturel       € 40,00 

Laagje versteviging met *Biabgel incl. kleur op eigen nagels  (3 a 4 weken mooi ) € 45,00 

Teennagels lakken met gellak  (4 a 5 weken mooi )    € 33,00  

* versieringen op de nagels wordt alCjd een meerprijs voor gerekend , prijs in overleg  

* Biab gel is een bouwgel uit een flesje heel erg sterk maar toch ook flexibel, nauwelijks 

liHing van de kunstnagel ,vergelijkbaar met acryl. Zeer geschikt voor hele zwakke nagels 
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Salon beaux arts werkt volgens de hygiëne richtlijnen van de GGD en is hiervoor 

gecerCficeerd. 

( Semi) Permanente make up: 

Wenkbrauwen ombre/powdertechniek      € 300,00 

Infralash boven of onderooglid (subYel lijntje tussen de wimpers)   € 175,00 

Infralash boven en onderooglid       € 225.00 

Eyeliner miniliner boven        € 225,00 

Eyeliner boven (miniliner) en onderooglid (infralash)    € 275.00 

Eyeliner boven met wing        € 250,00 

Eyeliner boven met wing en onderooglid infralash     € 300.00 

Dusteyeliner          € 275,00 

Dusteyeliner bovenooglid en onder infralash     € 320.00 

Lipcontour          € 180,00 

Ombre lips (full lips)        € 300,00 

Alle bovengenoemde permanente make up behandelingsprijzen zijn inclusief 1 

nabehandeling 6 tot 8 weken na de eerste pigmentaCe. Gehele bedrag graag voldoen bij 

het eerste bezoek a contant of middels pinbetaling. 
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Touche up behandeling ( semi) permanente make-up : 

Wanneer er semi permanente make-up van een ander salon bijgewerkt dient te worden, 

gelden de startprijzen hierboven genoemd en gelden de touche up prijzen niet.  

Ik raad aan om elk jaar tot 1,5 jaar 1 x een touche up te doen, om de semi permanente 

make-up zo mooi mogelijk te houden. Dit hoe\ echter niet perse en is een advies. Het  is bij 

de ene persoon noodzakelijker dan de andere, dit door verschil in huidtypen .  

Touche up prijzen vind u hier onder genoemd :  

wenkbrauwen       € 125.00 

eyeliner infralash       € 85.00 

eyeliner miniline en dust      €100.00 

lipliner       € 100.00 

ombre lips       € 150.00 
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Wat is permanente make up? 

Permanente make up is de ideale manier om wenkbrauwen lippen en eyeliner alYjd perfect 
bijgewerkt te hebben. Het versterkt de gezichtsuitdrukking, en betoverd uw oogopslag. Bijkleuren 
met een potlood is vaak niet meer nodig, en u ziet er alYjd verzorgd uit wat uw make up betre\. Een 
periode van 1 tot 2 jaar (na de eerste behandeling ) hee\ u geen omkijken, en dient de permanente 
make up enkel met een touche up behandeling weer opgefrist te worden.  

Hoe werkt permanente make up? 

Met een flinterdunne naald wordt een pigmentkleur (gekozen door uw gediplomeerd pmu specialiste 
en in overleg met u) vlak onder het huidoppervlak aangebracht. De pigmentvloeistof (is van 
hoogwaardige kwaliteit en goedgekeurd door de EU en /GGD) . 

Anders dan bij tatoeage (waar in de 3e huidlaag inkt wordt aangebracht) , wordt bij permanente make 
up in de 2e huidlaag gewerkt, deze regenereert dus vernieuwd zichzelf. Dit betekent dat de 
pigmentaYe in loop van de Yjd afzwakt en weer opgefrist dient te worden ,daar het 
huidvernieuwingsproces gewoon doorgaat . gemiddeld blij\ uw pigmentaYe op de wenkbrauwen 1 
tot 2 jaar mooi en bij de ogen 1 tot 5 jaar of zelfs nog langer . daarna kunt u een touche up 
behandeling ondergaan om weer 1 tot 2 jaar plezier te hebben van perfecte permanente make up ! 

Permanente make up wordt alleen gezet nadat er een kostenloos en vrijblijvend 

intakegesprek ( duur ongeveer 20 minuten) hee\ plaatsgevonden, waarin de mogelijkheden 

eventuele risico’s en de wensen besproken zijn en er een behandelplan is gemaakt.  

Permanente make-up wordt bij salon Beaux Arts alleen gezet vanaf 18 jaar en ouder. 

Het gehele bedrag dient bij de eerste behandeling volledig voldaan te worden betaling a 

contant, of via pinbetaling . 
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  boven: infralash en dust eyeliner.  

    Onder : wenkbrauwen powderbrows techniek 

Foto’s betre\ eigen gemaakt werk (foto’s gebruikt met toestemming van de 

klant) 
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Gezichtsbehandelingen : 

Basisbehandeling duur 40 minuten :     € 41,50 

Reiniging gelaat ,epileren wenkbrauwen, vapozone ,dieptereiniging ,verzorgende crème. 

Reinigende behandeling duur 60 minuten :     € 51,50 

Reiniging gelaat, epileren wenkbrauwen ,vapozone, dieptereiniging, korte gelaatsmassage, 

verzorgend masker en een verzorgende crème. 

Uitgebreide gezicht en decolleté behandeling duur 90 minuten:     € 62.50 

Reiniging gelaat, epileren wenkbrauwen ,vapozone, dieptereiniging, uitgebreide gelaat en 

decolleté massage een verzorgend masker handmassage en een verzorgende crème. 

Duo behandeling voor 2 personen duur 90 minuten :     € 95.00  

Reiniging gelaat, vapozone, voetenbadje ,dieptereiniging ,epileren wenkbrauwen ,masker 

korte gelaatsmassage of handmassage en een verzorgende crème  

Wilt u extra modules zoals harsen of verven van wimpers en of wenkbrauwen 

toevoegen? Dat kan, dan komt er per module € 4,50 bij op de behandelprijs. 
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Lichaamsbehandelingen : 

Harsen onder of bovenbenen    € 28,00 

Harsen onder en bovenbenen    € 50,00 

Harsen armen       € 27,50 

Harsen oksels        € 25.00 

Harsen rug        € 28,00 

CoagulaCe : 

CoagulaYe is het verwijderen van steelwratjes ( ook wel fibromen genoemd) op de huid. 

Vaak komen deze voor onder oksel, in de liezen en in de hals. Het verwijderen van deze 

ontsierende wratjes gebeurd met een flinterdunne naald, waar lichte stroom doorheen 

gevoerd wordt, en zo het steelwratje doorbrand. Het hee\ direct resultaat en de genezing 

geschiet vaak heel spoedig en er is nauwelijks likekenweefsel zichtbaar na genezing. Er 

wordt eventueel verdovende crème aangebracht op de te behandelen plek om de 

gevoeligheid zoveel mogelijk te beperken. 

Verwijderen 1 steelwratje      € 20.00 

Bij meerdere steelwratjes prijs in overleg  
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Visagie: 

Make up in salon        € 40.00 

Make up in salon incl proefmake up      € 75.00 

Make up aan huis incl proef make up  (omgeving Oldenzaal) € 135.00 

All incl arrangement (proef, make up op dag zelf aan huis en touche up feestlocaYe  €200.00  

Make up arrangement  
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