PEDICUREBEHANDELINGEN

SCHOONHEIDSSALON

MASSAGE

Voeten worden maar al te vaak vergeten, terwijl ze
u wel de hele dag dragen! Bij ons kunt u terecht
voor de volledige verzorging van uw voeten.
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van
diabetische voeten.
Als u klachten heeft zoals eelt, likdoorns of
ingegroeide nagels, loop daar dan niet langer mee
door. Door pijnklachten van de voet wordt de hele
stand van het lichaam negatief beïnvloed.
Maak snel een afspraak bij ons, zodat u weer
pijn- en klachtenvrij kunt lopen!

Uw schoonheid in vakkundige handen!
Mensen worden steeds ouder. Tegelijkertijd wil
iedereen er graag zo lang mogelijk jong uit blijven
zien. Om dat te bereiken is een schoonheidsspecialiste nodig met kennis van zaken en die
gebruik maakt van de beste cosmeticaproducten.
Wij maken gebruik van de producten van Babor,
een uitgebreide lijn van professionele cosmetica
voor alle huidtypen.

Bij ons kunt u terecht voor zowel sport-, ontspannings-, zwangerschaps- en hotstonemassage.
Hotstone massage bijvoorbeeld is een heerlijke en
ontspannende massage. Hiervoor worden basaltstenen gebruikt die door natuurlijke invloeden
glad gepolijst zijn. De stenen zijn licht, voelen
zacht aan en zijn heerlijk warm. Het lichaam
wordt ingesmeerd met olie, zodat de stenen tijdens het masseren goed glijden. De combinatie
van warmte en beweging heeft een diep ontspannende werking. Een weldaad voor uw lichaam.

Een behandeling bestaat bijvoorbeeld uit:
• reinigen en desinfecteren van de voeten
• nagels knippen en ingegroeide
teennagels verhelpen
• eelt en likdoorns verwijderen
• wratbehandeling indien nodig
• polijsten van de nagels
• eventueel nagels lakken
Elke behandeling sluiten we af met een voetmassage, waardoor u het gevoel krijgt
te lopen als een veertje!

U kunt bij ons niet alleen terecht voor
huidverzorging, maar vooral ook voor huidverbetering. Elke behandeling begint met een
huidanalyse, gevolgd door een grondige reiniging
van uw huid en het verwijderen van onzuiverheden. De verdere behandeling kunnen wij geheel
afstemmen op uw wensen en behoeften.
Voor huidverbeterende en -verjongende behandelingen maken wij gebruik van de Ultra VPL.
Dit is het meest innovatieve systeem op dit
gebied. De huid krijgt weer een fris en stralend
uiterlijk. Resultaten zijn vaak na één behandeling
al zichtbaar.Voor een optimaal resultaat is een
aantal behandelingen nodig. Wij stellen graag een
persoonlijk behandelplan voor u op!

Massage is bijzonder geschikt voor mensen die
last hebben van:
• spier- en/of zenuwpijnen
• stress of een burn-out
• gewrichtsproblemen
• een slechte doorbloeding
• vermoeidheid
maar zeker ook voor mensen die hun lichaam
gewoon eens heerlijk willen laten ontspannen.

EN VERDER......
kunt u bij ons terecht voor bijvoorbeeld:
•

permanent ontharen
Het is niet nodig telkens weer een pijnlijke harsbehandeling met
kortdurend resultaat te ondergaan. De Ultra VPL vernietigt het
haarzakje en er groeit geen nieuw haar meer.

•

• Diabetische voet
• Voetreflexologie

voetreflexzone-therapie
Door stimulering van de reflexzones beïnvloeden we het
zelfgenezend vermogen van uw lichaam op een positieve
manier.

•
•
•
•
•

• Pedicurebehandeling

acné-behandeling & jeugdbehandeling
bruidsmake-up & feestmake-up
manicure
harsbehandeling
zonnebank
Een kuur op de zonnebank is goed tegen voorjaarsmoeheid,
maakt u klaar voor de vakantiezon en zorgt voor een zomers
gevoel in de herfst. En in de winter geeft de zonnebank uw
humeur een opkikker en zorgt voor een actieve uitstraling.

Kijk ook even op onze website
voor nog meer info en prijzen:

www.yvonnevlutters.nl
Bent u minder goed ter been
of heeft u geen eigen vervoer?
Laat het ons even weten;
wij halen en brengen u graag!

• Permanent ontharen
• Huidverbetering
• Schoonheidssalon
• Zonnebank
• Massage

(sport-, ontspannings& hotstonemassage
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