
 

 

 

 

 

GITA’S 

Beautysalon 
 

 

 

 
                  

 

100% natuurlijke cosmetica 
 

 

 

 

 

 

GITA’S Beautysalon 

Kajuit 1 

3863 VT  NIJKERK 

Tel.nr. 06-33583065 
 

www.gita-beautysalon.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Bionome SchoonheidsVerzorging” 

Dr. Baumann 
De producten van Dr. Baumann bevatten hoogwaardige 

natuurlijke werkstoffen en hebben een optimale 

verdraagbaarheid vanwege de dermatologische en 

wetenschappelijke kennis over allergien bij de keuze van de 

ingrediënten. Er worden enkel ingrediënten gebruikt waarvan 

de werking beschreven en aangetoond is en die dus een 

positief effect hebben op de huid, Dus: 

• zonder minerale olie en parfum 

• zonder chemische conserveer middelen 

• zonder chemische kleurstoffen 

• zonder schadelijke UV filters 

• zonder dierlijke ingrediënten 

• zonder overbodige pakking 

Meer info: www.dr-baumann.nl 

 

Complete Dr.Baumann 

gezichtsbehandeling (80 min.) 
- huidanalyse 

- reiniging 

- epileren van de wenkbrauwen 

- peeling 

- liposomen (event.) 

- vapazone 

- verwijderen van onzuiverheden 

- masker/ampul 

- uitgebreide massage 

- dagverzorging 

€ 52,-- 

 

Complete Dr.Baumann 

gezichtsbehandeling (80 min.) 
zie boven, nu met SPA peeling massage 

€ 55,-- 

 

 

 

 

 

Reinigingsbehandeling (60 min.) 
- huidanalyse 

- reiniging 

- epileren van de wenkbrauwen 

- peeling 

- vapazone 

- dieptereiniging  

- masker/ampul 

- korte massage 

- dagverzorging 

€ 46,-- 

 

Quickbehandeling (45 min.)  
- huidanalyse 

- reiniging 

- peeling 

- vapazone 

- dieptereiniging of epileren 

- masker 

- dagverzorging 

€ 35,-- 

 

Bij bovengenoemde behandelingen kunt  u 1 of 

meerdere van deze extra’s nemen: 

- bovenlip of kin harsen 

- wenkbrauwen verven 

- dag make-up  

€ 7,50 

 

 

De perfecte hygiene bij ons gaan hand in hand, 

vanzelfsprekend ontvangen wij u dus in een zeer 

hygiënische omgeving. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Verven of epileren 

Modelleren van de wenkbrauwen € 11,-- 

Wenkbrauwen verven   € 11,- 

Wimpers verven   € 13,-- 

Wenkbrauwen en wimpers verven € 22,50 

Wenkbrauwen en wimpers verven 

& epileren    € 29,-- 

 

Harsbehandelingen 
Bovenlip    € 10,-- 

Kin     € 10,-- 

Bovenlip en Kin   € 18,-- 

Gezicht    € 24,-- 

Onderbenen    € 24,-- 

Bovenbenen    € 28,-- 

Hele benen    € 48,-- 

Oksels     € 13,-- 

Bikinilijn    € 16,-- 

Armen     € 20,-- 

Rug    vanaf € 28,-- 

 

Manicure 
Een heerlijke behandeling voor de 

handen verzacht de opperhuid en  

maakt de huid elastischer.  

Het vijlen en polijsten van de nagels 

voor een verzorgd aanzien.  

Incl. blanke nagellak  

      € 26,50 

 

 

 

Pedicure behandeling  
Verzorging van mycose, schimmel, 

 kalk-, ingegroeide nagels, eelt 

 en likdoorns  ong. 45 min € 25,-- 

   ong. 60 min € 35,-- 

 

Lichaamsbehandelingen 
Relaxmassage is een echte “anti-stress”verzorging. 

Een heerlijk moment van ontspanning en  

absolute rust. 

 

Hoofdmassage    € 16,-- 

Deelmassage (rug, schouder,  

nekpartij) (30 min)   € 28,-- 

Lichaamsmassage (60 min)  € 47,50 

 
Ontspanningsbehandeling (60 min.) 
 

- reiniging 

- hoofdmassage 

- uitgebreide gezichtsmassage 

- rugmassage 

€ 48,-- 

 

Rugbehandeling  
- reiniging 

- peeling 

- verwijderen van  

onzuiverheden 

- pakking 

€ 35,-- 

 

 

Speciale behandeling: 
 

Oogmasker    € 10,-- 

 

Milia verwijderen   v.a. € 10,-- 

 

Nagels lakken   € 10,-- 

 

Make-up 
Dag make-up    € 17,50 

Avond Make-up   € 17,50 

Bruids Make-up incl proef  € 70,-- 

 

Kadotip:  

Een speciale gelegenheid? Iets te vieren? 

 

Wij verkopen ook cadeaubonnen. 

U kunt naar onze salon komen om uw wensen te 

bespreken.  

Onze huid staat vaak bloot aan schadelijke 

invloeden zoals weers-invloed, stress en 

luchtvervuiling 

 

Een afspraak voor een gezichtsbehandeling is zo 

gemaakt 

 

De weldadige effecten van onze behandelingen 

maken beloften voor u en uw huid waar. Uw huid is 

weer fris, verzorgd en straalt van Schoonheid 

  

Let op: Creditcard en pinbetaling nog niet mogelijk 
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