
 

Pagina 1 van 6 

Prijslijst Behandelingen  
 

Je kan bij mij terecht voor diverse behandelingen:  

 Schoonheidsbehandelingen/gezichtsbehandelingen voor vrouwen en mannen  
 BioSlimming Bodywraps 
 UCW Bodywraps  
 FormoStar  
 Wimperextensies  
 Lichaamsbehandelingen (pakkingen e.d.)  
 Ontharen/Harsen   
 Massages  
 Handverzorging  
 Voetverzorging  

  

Daarnaast is een groot assortiment aan producten uit voorraad leverbaar, waaronder:  

 Verzorgingsproducten van Jean D’Arcel (diverse lijnen, waaronder Face Design Collection, Arcel 
Med, Hydratante, Purifiante, Sensitive, Caviar, Multi Balance, Renovar, Prestige en Rose Sublime). 
Ook Jean D’Arcel producten die niet (standaard) op voorraad zijn kan je bij mij bestellen. 

 Diverse producten voor thuisgebruik en verzorging van Universal Contour Wrap en Sea Clay. 
 Diverse producten, waaronder Home Treatment Sets van BioSlimming 

 

Heb je specifieke vragen over de behandelingen, of wil je een afspraak inplannen? Neem dan 

contact met mij op via onderstaande gegevens.  

 Adres Toon van Vlietstraat 27 
3069 ZP Rotterdam (Zevenkamp) 

 

 Telefoon 010-404 84 16 / 06 41 03 92 21  
 E-mail info@beauty-bar.nl  

  

Mijn openingstijden staan hieronder. Ik werk uitsluitend op afspraak. 

 Maandag 10:00-18:00 
 Dinsdag 17:00-21:00 
 Woensdag Gesloten 
 Donderdag 10:00-18:00 
 Vrijdag 10:00-18:00 
 Zaterdag 10:00-14:00 
 Zondag Gesloten 
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Jean d’Arcel Basis Gezichtsbehandelingen 
 

Quick Facial (35 minuten) € 39,00 Gezichtsbehandeling, bestaande uit reiniging van 
gezicht, hals en decolleté, peeling, vapozone (stomen), masker en Jean d'Arcel 
dagverzorging. 

Facial 60 (60 minuten) € 49,00 Gezichtsbehandeling, bestaande uit reiniging van 
gezicht, hals en decolleté, peeling, vapozone (stomen), diepte reiniging, massage van 
gezicht hals en decolleté, masker en Jean d'Arcel dagverzorging. 

Facial 90 (90 minuten) € 64,00 Gezichtsbehandeling, bestaande uit reiniging van 
gezicht, hals en decolleté, peeling, vapozone (stomen), diepte reiniging, massage van 
gezicht hals en decolleté, epileren, masker en Jean d'Arcel dagverzorging. 

Quick Facial Men (35 minuten) € 39,00 Gezichtsbehandeling voor mannen, bestaande 
uit reiniging van gezicht, hals en decolleté, peeling, vapozone (stomen), masker en Jean 
d'Arcel dagverzorging. 

 Facial Men (75 minuten) € 55,00 Gezichtsbehandeling voor mannen, bestaande uit 
reiniging van gezicht, hals en decolleté, peeling, vapozone (stomen), diepte reiniging, 
massage van gezicht hals en decolleté, masker en Jean d'Arcel dagverzorging. 

Anti-Stress Facial (90 minuten) € 69,00 Gezichtsbehandeling, bestaande uit reiniging 
van gezicht, hals en decolleté, peeling, vapozone (stomen), diepte reiniging, massage van 
gezicht hals en decolleté, epileren, anti-stress masker, anti-stress ampul en Jean d'Arcel 
dagverzorging. 

Energizing Facial (90 minuten) € 69,00 Gezichtsbehandeling, bestaande uit reiniging 
van gezicht, hals en decolleté, peeling, vapozone (stomen), diepte reiniging, massage van 
gezicht hals en decolleté, epileren, energizing masker, energizing ampul en Jean d'Arcel 
dagverzorging. 

Vitamine C Facial (75 minuten) € 79,00 Gezichtsbehandeling, bestaande uit reiniging 
van gezicht, hals en decolleté, peeling, vapozone (stomen), diepte reiniging, massage van 
gezicht hals en decolleté, epileren, vitamine masker, vitamine ampul en Jean d'Arcel 
dagverzorging. 

Extra’s bij de behandeling 

 Jean d'Arcel Ampul vanaf € 6,00 
 Jean d'Arcel Oogmasker € 5,00 
 Jean d'Arcel Decolletémasker € 7,00 
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Jean d’Arcel Anti Aging Gezichtsbehandelingen 

Collageen Facial (75 minuten) € 89,00 Gezichtsbehandeling, bestaande uit reiniging 
van gezicht, hals en decolleté, peeling, vapozone (stomen), diepte reiniging, massage van 
gezicht hals en decolleté, epileren, collageen masker, collageen ampul en Jean d'Arcel 
dagverzorging. 

Lifting Treatment (60 minuten) € 89,00 Gezichtsbehandeling, bestaande uit reiniging 
van gezicht, hals en decolleté, peeling, vapozone (stomen), diepte reiniging, massage van 
gezicht hals en decolleté, lifting masker, lifting ampul en Jean d'Arcel Lifting 
dagverzorging. 

Lifting Treatment (90 minuten) € 99,00 Gezichtsbehandeling, bestaande uit reiniging 
van gezicht, hals en decolleté, peeling, vapozone (stomen), diepte reiniging, massage van 
gezicht hals en decolleté, epileren, lifting masker, lifting ampul en Jean d'Arcel Lifting 
dagverzorging. 

Jean d’Arcel High Class Gezichtsbehandeling 

Jean d'Arcel Rose Sublime Treatment van 120 minuten voor € 169,00 
Geniet van weergaloze ontspanning en verheug u op de verrassende resultaten met Jean d'Arcel 
Rose Sublime. De diepgaande werking van Jean D'Arcel Rose Sublime in het kort:  

 Anti-rimpel: lijnen en rimpeltjes worden gladgemaakt 
 Anti-aging: preventieve bescherming tegen huidveroudering 
 Antioxidant: intelligente bescherming tegen radicalen 
 Anti-roodkleuring: roodkleuringen worden verminderd 
 Pro-collageen: de elasticiteit van de huid wordt verbeterd 
 Celreparatie: de celvorming wordt geactiveerd, de celregeneratie gestimuleerd 
 Huidbescherming: de huid wordt beschermd – de huidbarrière wordt opgebouwd 
 Vocht: intensieve hydratatie van de huid 
 Uitstraling: het huidbeeld wordt verfijnd en gladgemaakt 
 Vitalisering: de natuurlijke stofwisselingsfuncties worden gestimuleerd 
 Gladheid: de huideigen lipiden worden gestimuleerd 

 

 

 

 

 

Diamond Peel Microdermabrasie 
Microdermabrasie behandeling van het gezicht incl. mesotherapie. 
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 Microdermabrasie losse behandeling (45 min)    € 79,50 
 Microdermabrasie kuur 3x     € 199,00 
 Microdermabrasie kuur 5x     € 329,00 

 

Wimperextensies 
 

 Fabelash One-by-one € 99,00 
 One-by-one opvullen na 2 weken € 25,00 
 One-by-one opvullen na 3 weken € 35,00 
 Everlash wimperextensies (trosjes) € 25,00 

 

Universal Contour Wrap™ Bodywraps 
 

 UCW Classic Bodywrap Los € 99,00 
 UCW Classic Bodywrap Kuur (3 behandelingen) € 265,00 
 UCW Chrysalis Los € 35,00 
 UCW Chrysalis Kuur (10 behandelingen) € 295,00 
 UCW CO2 Carboxy Body Sculpture € 69,00 

 

BioSlimming™ Bodywraps  
 

Bioslimming 3 zones (basis behandeling)    € 120,00 

Bioslimming lichaamsbehandeling van de zones buik, benen en billen. 

Bioslimming 4 zones (losse behandeling)    € 145,00 

Bioslimming lichaamsbehandeling van de zones buik, benen, billen en armen. 

Bioslimming 3 zones kuur (vanaf 6 behandelingen)  € 98,00 

Kuur van minimaal 6 BioSlimming lichaamsbehandeling van de zones buik, benen en billen. 
(Prijs is per behandeling)  

 

FormoStar Infrared Bodywrap (info) 
 

 1 (reguliere) FormoStar behandeling € 75,00 
 Kuur van 5 FormoStar behandelingen € 349,00 
 Kuur van 10 FormoStar behandelingen € 675,00 

 

 

Lichaamsbehandelingen 
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 Lichaamspeeling € 49,00 
 Peeling van de rug (incl. comedonen verwijderen) € 39,00 
 Handpakking € 12,00 
 Voetpakking € 15,00 
 Paraffinepakking (hele lichaam) € 69,00 
 Paraffinepakking (rug) € 39,00 
 Overige lichaamspakkingen v.a. € 59,00 

 

Ontharen (Warme Hars) 
 

 Harsen van de onderbenen € 22,00 
 Harsen van de boven- en onderbenen € 38,00 
 Harsen van de onderarmen € 19,00 
 Harsen van de onder- en bovenarmen € 24,00 
 Harsen van de bikinilijn of oksels € 21,00 
 Harsen van de rug, of borst en buik € 39,00 
 Harsen rondom de wenkbrauwen € 9,00 
 Harsen van de bovenlip € 8,00 
 Harsen van de kin € 9,00 
 Harsen van de kaaklijn € 9,00 
 Harsen van de bovenlip, kin en kaaklijn € 24,00 

  

 Massages 
  

 Hoofdmassage € 15,00 
 Gezichtsmassage € 15,00 
 Gezichtsmassage met masker en ampul € 27,00 
 Handmassage € 14,00 
 Voetmassage € 26,00 
 Rug-Schouder-Nek Massage 30 minuten € 35,00 
 Lichaamsmassage 45 minuten € 49,00 
 Lichaamsmassage 60 minuten € 64,00 
 Kruidenstempelmassage v.a. € 49,00 
 Hotstone Massage 30 minuten € 42,00 
 Hotstone Massage 45 minuten € 52,00 
 Hotstone Massage 90 minuten € 99,00 
 Ayurvedische Abhyanga Massage 45 minuten € 79,00 
 Ayurvedische Abhyanga Massage 60 minuten € 89,00 
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Handverzorging  
 

Manicure Relax*   € 19,00 
Badje, scrub, nagels vijlen, verzorging van nagelriemen.  

Manicure Extra*   € 24,00 
Badje, scrub, nagels vijlen, verzorging van nagelriemen, handmassage of paraffinebehandeling of 

handmasker. 

Manicure Deluxe*   € 29,00 
Badje, scrub, nagels vijlen, verzorging van nagelriemen, handmassage en paraffinebehandeling 

of handmasker 

* lakken bij manicure  € 7,00 

Nagels lakken    € 12,00 

Paraffine behandeling    € 9,00 

 

Voetverzorging 
 

Pedicure Relax*   € 35,00 
Badje, scrub, eelt verwijderen, nagels reinigen en vijlen, verzorging van nagelriemen.  

Pedicure Extra*   € 42,00 

Badje, scrub, eelt verwijderen, nagels reinigen en vijlen, verzorging van nagelriemen, 

voetmassage of paraffinebehandeling of voetmasker.  

Pedicure Deluxe*   € 49,00 

Badje, scrub, eelt verwijderen, nagels reinigen en vijlen, verzorging van nagelriemen, 

voetmassage en paraffinebehandeling of voetmasker.  

* lakken bij pedicure € 7,00 

Paraffine behandeling    € 9,00 

 


