
 

 

 

 

Als huidcoach werk ik altijd vanuit een 

stappenplan voor de huid met als 

voornaamste doel: effectieve en vooral 

duurzame huidverbetering voor 

iedereen! Een gezichtsbehandeling 

begint daarom altijd met een 

huidmeting met de Skin Analyzer om 

de conditie van de huid te bepalen.  

De behandelingen worden daarop 

afgestemd.  

Iedere huid is uniek! 

 

 

HANNAH BEHANDELINGEN 

Kennismakingsbehandeling  € 75,00 

Behandeling voor nieuwe klant 

intake/huidmeting/behandeling 

hannah Intens treatment  € 95,00 

Uitgebreide hannah behandeling met focus 

op boosten van de huid met Trans6peel, 

bindweefselmassage en Ultra geluid 

hannah Xperience 75 min    € 77,50 

Intensieve behandeling met de hannah 

bindweefsel massage 

hannah Xpress  65 min   € 62,50 

Complete behandeling volgens het  

hannah-systeem. 

hannah Boost your skin hannah  

bindweefselmassage 

compleet 50 min    € 60,00 

los 35 min     € 45,00 

hannah Peel it 45 min 

Fruitzuren     € 59,50 

hannah Intens clean 40 min  € 50,00 

Korte intensieve reiniging (acne) 

              

Natural Face lifting 80 min 

Een manuele verjongingsbehandeling 

voor het gezicht,hals,decolleté  € 90,00 

Sculp selftreatment   € 50,00 

 

 

                                                  

SPECIALS 

MICRO DERMABRASIE* 

Intensieve beh. met kristallen € 85,00 

*Verplicht aanschaf thuisproducten serum + spf 

SEYO TDA  

Zuurstofbehandeling 

Normaal (N5)   € 39,50 

Intensief (N10)   € 49,50 

Platinum (Mitocell)  € 54,50 

Canaboost    € 54,50 

PBserum behandeling 30 min  

enzymbehandeling   € 47,50 

Oorkaars therapie 30 min 

2x oorkaars + massage oren € 45,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra’s tijdens de behandeling 

+ TDA N10 (ipv masker)  +  € 25,00 

+ TDA Mitocell (ipv masker) + € 30,00 

+ Microdermabrasie  + € 25,00 

+ PBSerum   + € 25,00 

+ Uitreinigen   +  € 10,00 

Tijdens uw gezichtsbehandeling boekt u verven of 

harsen met 50% korting (op de losse prijs). 

 

 



 
Kleine behandelingen 

Wenkbrauwen harsen  €  15,00 

Wenkbrauwen  epileren  €  16,50 

Verven wimpers of  wenkbr.  €  17,00 

Verven wimpers en wenkbr.  €  22,00 

Verven wenkbrauwen + epi/hars €  32,00 

Verven w+w en epileren/harsen €  35,00 

Wimperlifting / Lvl incl. verven €  60,00 

 

Harsen bovenlip of kin  €  15,00 

Harsen bovenlip+kin   €  22,00 

Harsen bovenlip+kin+we  €  30,00 

Harsen gezicht  compleet  €  35,00 

Harsen onderbenen   €  29,00 

Harsen hele benen   €  40,00 

Harsen armen   €  25,00 

Harsen rug    €  34,00 

 

tele coagulatie1 fibroom  €  15,00 

per 15 min    €  25,00 

 

 

 

 

Overige prijzen op aanvraag 

 

 

Openingstijden 

maandag  09.00 – 14.30 uur 

dinsdag           09.00 – 14.30 uur 

woensdag  09.00 – 11.30 uur 

vrijdag*              09.00 – 18.00 uur 

behandelingen uitsluitend op afspraak 

*inloopmiddag  (zonder  afspraak)  

iedere vrijdag  13.00 – 14.00 uur 

Cindi Jansen 

Schoonheidsspecialist & hannah huidcoach 

Stivas  gediplomeerd   

Lid anbos  +  sectie  VO 

Vektis geregistreerd AGB code 89-002547 

*Betaling contant of per pin. 

*Prijswijzigingen en drukfouten 

voorbehouden. 

 

*Afzeggen: U kunt uw geplande afspraak 

tot 48 uur voor aanvang kosteloos 

verzetten of annuleren.  

Daarna brengen wij het totaalbedrag van de 

geplande behandeling in rekening. 

Schoonheidssalon Lavendel 

Julianastraat 77 

3905EL Veenendaal 

0318 554015 

info@salon-lavendel.nl  

www.salon-lavendel.nl 
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