
 

 

RELAX & CARE  

BEHANDELING MOOI 

Korte behandeling van circa 30 minuten; 

Stomen, reinigen, peeling, masker en verzorgende dagcrème. 

€   30,00 

BEHANDELING MOOIER 

Verzorgende en reinigende behandeling van circa 60 minuten;  

Stomen, reinigen, peeling, verwijderen van onzuiverheden, 

ontspanningsmassage, masker, 

verzorgende dagcrème. 

€   43,00 

BEHANDELING MOOIST 

Verzorgende en ontspannende behandeling van circa 90 minuten; 

Stomen, reinigen, peeling, verwijderen van onzuiverheden, harsen / 

epileren wenkbrauwen en  harsen bovenlip, ontspanningsmassage, masker, 

verzorgende dagcrème. 

€   53,00 

 

 

 

  

BEHANDELING MOOI MAN 

Speciaal voor de mannenhuid een reinigende en verzorgende  

behandeling van circa 60 minuten; Stomen, reinigen, peeling, verwijderen 

van onzuiverheden, indien gewenst verwijderen van haren  bij neus, oren 

en wenkbrauwen, ontspanningsmassage, masker, verzorgende dagcrème. 

€   40,00 

MOOI NETJES  

Behandeling  van circa 50 minuten speciaal gericht op het verwijderen van 

ongewenste haren in het gezicht, stomen, reinigen, peeling, harsen 

bovenlip, kin en kaaklijn, masker, verzorgende crème. 

€   40,00 

 



HUIDVERBETERING & WELNESS MET EEN PUURR 

RITUEEL 

PUURR ZEN BASIC RITUEEL 

Behandeling van circa 60 minuten waarin ontspanning voorop staat; 

Zen intro met warme kruidenstempels, stomen, reinigen, peeling, 

verwijderen van onzuiverheden, harsen bovenlip of wenkbrauwen epileren, 

relax massage, masker met massage van hoofdhuid, oren en voeten, 

serum en verzorgende dagcrème. 

€   49,00 

PUURR ZEN INTENSE RITUEEL 

Behandeling van circa 100 minuten waarin ontspanning en huidverbetering 

voorop staan ; 

Zen intro massage met warme kruidenstempels, stomen, reinigen, peeling, 

verwijderen van onzuiverheden, harsen bovenlip en epileren 

wenkbrauwen, bindweefsel gezichtsmassage met rollers en serum, relax 

massage, masker met massage van hoofdhuid ,oren en voeten, serum en 

verzorgende dagcrème. 

€   59,00 

PUURR ACID PEEL SKIN IMPROVEMENT  RITUEEL 

Behandeling van circa 60 minuten met een fruitzuur peeling die de 

huidlagen oplicht, dode huidcellen verwijderd , zorgt voor een betere 

doorbloeding en een betere opname van werkzame stoffen. 

Zen intro massage met warme kruiden stempels, stomen, reinigen , ACID 

Peel ( fruitzuur peeling) , Derma roller met hyaluron concentraat of 

Bindweefsel roller met serum, Intense Alginaat Mask met hoofdhuid 

massage , serum en verzorgende dagcrème. Ook in kuur verband te 

boeken, 1 a 2x per week een behandeling, 3 weken lang. 

€   53,00 

Vraag naar de mogelijkheden en kuur prijs! 

 

 

 

  

KORTE BEHANDELINGEN 

 TIJDENS BEHANDELING;  LOS;         

Harsen Wenkbrauwen   €   5,50 € 11,00 

Harsen en Verven Wenkbrauwen €  11,00 € 17,50 

Verven Wenkbrauwen of Wimpers €   5,50 € 10,00 

Verven Wenkbrauwen en Wimpers  €  11,00 € 17,50 

Henna Brows       € 26,00 

 (intake, shapen, waxen,tweezing, tinting met henna) 

Harsen Bovenlip of kin   €  5,00  € 10,00 

Harsen Bovenlip en Kin   € 10,00  € 15,00 

Harsen Bovenlip, Kin en Kaaklijn € 16,00  € 20,00 

Harsen Onderbenen                € 25,00 

Harsen hele benen     € 38,00 

Mrs.Highbrow Lashlift incl verven wimpers  € 45,50 

 Mrs.Highbrow Lashlift + harsen &      

verven wenkbrauwen     € 55,50 

Milia     €   1,00        

 (gerstekorrel verwijderen max 4 stuks)  

   
 

Mooi by Monique 

Brikstraat 44 

1784 RS  Den Helder 

06 44178985 

Mooibymonique.nl 

info@mooibymonique.nl 

 

 

Op afspraak geopend :  

maandag Gesloten 

dinsdag 19:00–21:15 

woensdag 19:00–21:15 

donderdag  9:00–16:00 

vrijdag  9:00–16:00 

zaterdag Gesloten 

zondag Gesloten 

 

 

 

http://www.schoonheidsspecialistedenhelder.nl/
mailto:info@mooibymonique.nl

