Dé salon voor huidverbetering en -verzorging
VOETVERZORGING (O.P.I)

LICHAAMSVERZORGING
-	Lichaamsmassage (60 min)					
-	Rug/nekmassage (30 min)					

€ 64,50
€ 47,50

-	OPI pedicurebehandeling 45 min vanaf € 37,50
-	OPI pedicurebehandeling + lakken 60 min € 42,50
-	OPI French kunst teennagels					€ 39,50
-	OPI French kunst teennagels, incl pedicure € 69,50

MAKE-UP
-	
Make-up advies/les						€ 39,50
-	Avond- en bruidsmake-up					 € 35,50
-	Bruidsmake-up met ampul					 € 59,50
+ basisbehandeling						€ 102,50

Nieuwe
techniek!
VOOR

Informatie

NA

3D Wenkbrauwen

PERMANENTE MAKE-UP

hairstroke-techniek
-	
Liplijn						€
-	Full lips, incl. liplijn						 €
-	
Wenkbrauwen						€
-	Ogen (boven eyeliner)
vanaf			 €
-	
Ogen (onder)						€
NIEUW
-	Ogen (boven en onder					
€
-	3D Wenkbrauwen
hairstroke-techniek						€
-	
Schoonheidsstip						€

275,00
379,50
275,00
195,00
180,00
275,00
295,00
60,00

SPECIALE BEHANDELINGEN
-	Verwijdering van tatoeages en pigment-

vlekken met de Q-switch Yag Laser
Veilig, vertrouwd en verantwoord vanaf 		 € 50,00
				per behandeling
-	Definitieve ontharing met de Blendmethode
De meest veillige, effectieve, snelle
en definitieve oplossing		per 5 min € 15,00
Gratis intake (vergoeding zorgverzekering)
		
			
			
-	Verwijdering van rode adertjes met

€ 295,00

& Prijslijst
geldig vanaf 2018

OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 t/m 18.00 uur
09.00 t/m 21.00 uur
09.00 t/m 21.00 uur
09.00 t/m 18.00 uur
09.00 t/m 17.00 uur
11.00 t/m 16.00 uur

Van maandag t/m zaterdag volgens afspraak
Afspraken die niet binnen 24 uur worden afgezegd
worden voor 50% doorberekend
Op al onze producten en diensten zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing.

de Blendmethode
Couperose, pigmentvlekken		per 5 min €
en steelwratjes

15,00

NAGELVERZORGING (O.P.I)
-	Per nagel reparatie		
-	Kunstnagel
Naturel
French
-	Opvullen
Naturel
		
French
-	Extra GelColor		
-	Extra nagels lakken		
-	Manicure		
-	Manicure incl lak		
-	French Manicure lak*		
-G
 elColor, blijft 2 weken zitten**		

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,50
59,50
69,50
43,50
48,50
11,00
9,50
29,50
34,50
19,50
29,50

* tijdens pedicure of manicure € 5,- korting
** afhankelijk van de conditie van de natuurlijke nagel

CoCo Beauty Alkmaar
Hekelstraat 5, 1811 BL Alkmaar
Telefoon (072) 515 36 07
Parkeren ‘Karperton’
info@cocobeauty.nl
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WWW.COCOBEAUTY.NL
Volg ons:

Dé salon voor huidverbetering en -verzorging

pHFORMULA, huidprobleem oplossend
- Vitamine-C behandeling

COCO BEAUTY al 20 jaar specialist in schoonheid
Wees zuinig op uw huid, het is de spiegel van uw
innerlijk. Uw huidtype is bepalend voor een juiste keuze
van cosmetische producten. Coco Beauty geeft u
tijdens een gratis kennismakingsgesprek advies om
uw huid te verbeteren dat leidt tot een verjonging en
verbetering van de huid. Met een behandelplan in de
hand verlaat u de sfeervolle en klantvriendelijke salon.

NIMUE, huidverbetering

-	Quick Behandeling
-	Basisbehandeling
	
Reinigen/enzympeeling/

		• Een exclusief huidverbeteringsproduct
		

• Huidverbeteringsproduct,
anti-aging

		

• Huidprobleem oplossend
product

38,50

45 min €

54,50

-	Kuur van 3 behandelingen
	Acne, pigment, anti-aging, roodheid
(incl. 3 produkten; startersset)
60 min €

69,50

-	Kuur van 3 behandelingen, mela (pigment)

75 min €

82,50

LOSSE MODULES

massage masker

-	Rejuvenating de luxe
	
Basisbehandeling incl. massage
met oliën en als afsluiting het
speciaal Alginaatmasker

-	Alpha lipoic + Collageenvliesmasker 90 min €
	
Superboosterbehandeling incl

97,50

massage en collageenvliesmasker

		

• Professionele make-up uit Parijs

		

• Kunstnagels, hand- en
voetverzorging

-	1 behandeling
	Acne, pigment, anti-aging, roodheid

bio active peeling (3 zuren)
Onzuiverheden verwijderen,
epileren, dagverzorging SPF20

-	Rejuvenating/huidvernieuwing
	
Basisbehandeling met hydrating

Wij werken met producten van:

30 min €

Reinigen, epileren, peeling en masker

60 min € 79,00
een beauty booster voor ieder huidtype
-	Strechbehandeling			60 min		 € 85,00
	Reinigen, diepte peeling (MD in potje),
epileren, vitamine cocktail massage,
effect verstevigend, liftend masker
Maakt fijne lijntjes minder en geeft uw
huid een enorme oppepper met een plachtige glow.

-	Hydralonzuurbehandeling		
	
Boosterbehandeling voor vocht

€

79,00

-	Wenkbrauwen epileren/harsen				
-	Wimpers verven		
t.b. € 12,50
-	Wenkbrauwen verven
t.b. € 10,50
-	Wimpers + wenkbrauwen verven t.b. € 15,50
-	Wimpers en wenkbrauwen
verven + epileren					

€
€
€
€

19,00
15,00
14,50
22,50

€ 31,50

WIMPERPERMANENT

en volume in de huid, incl. massage

-	Wimperpermanent					
-	Wimperpermanent incl. verven wimpers		
-	Wimperpermanent, tijdens behandeling		

€ 37,50
€ 47,50
€ 29,50

NIMUE, dieptepeeling
-	Nimue glycolic 35%
	
Basisbehandeling incl. glycolic 35%

JUVENA, exclusieve huidverzorging
30 min
Reinigen, epileren, peeling en effect masker

77,50

Gaat veel dieper, is huidverjongend
en anti-aging

NIEUW

- Quicktreatment		

60 min €

-	TCA-peeling 7,5%
	
Zeer active dieptepeeling
€ 42,50

60 min € 85,00

HARSEN GEZICHT/LICHAAM

Geschikt voor acne, hyperpigmentatie,
fijne lijntjes en anti-aging

-	Bovenlip					
Tijdens behandeling					

- Duotreatment voor 2 personen 90 min
	
Reinigen, epileren, peeling,
2 personen

€ 67,50
€ 132,50

onzuiverheden verwijderen, nek-/schoudermassage,
masker en dagverzorging

- Express Beautytreatment
60 min
	
Reinigen, epileren, peeling, onzuiverheden

€

67,50

verwijderen, serum, nek-/schoudermassage,
aquamask en dagverzorging

- Anti-Aging Beautytreatment

90 min €
De anti-anging beautytreatment met 2 maskers
die extra liftend en verstevigend werkt

NIMUE, jeugd/zuiverende behandeling puber 14+

99,50

Tijdens behandeling					

-	Bovenlip/kin					
-	Reinigende behandeling
	
Reinigen, stomen, onzuiverheden

±45 min €

47,50

verwijderen, masker. Met advies hoe
je het beste je huid kunt reinigen en
verzorgen

-	Voor vrijblijvend intake gesprek
en korte eerste behandeling

- Premium Anti-Angingtreatment		120 min € 119,50
Intensieve anti-angingtreatment met
24 karaatsbladgoud, die verminderd rimpels,
de huid verstevigd, lift en stralend maakt

-	Kin					

Reinigen, peeling en masker

30 min €

29,50

Tijdens behandeling					

-	Wangen		
vanaf		
-	Oksels of bikinilijn		
"			
Onderbenen		
"			
-	Onderbenen en bikinilijn
"			
-	Hele benen		
"			
-	Hele benen en bikinilijn
"			
-	Hele benen, bikinilijn en oksels "			
-	Rug		
"			
-	Onderarmen		
vanaf		
-	Hele armen		
vanaf		
-	Rug en borst		
"			
-	Brazilian wax		
vanaf		
-	Definitief elektrisch epileren (per 5 min)		

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,00
12,00
14,00
12,00
22,50
18,00
19,00
23,50
34,50
44,50
48,50
54,50
58,50
39,50
27,50
38,50
54,50
40,00
15,00

(vergoeding zorgverzekeraar)

-	Couperose behandeling (per 5 min)			

€ 15,00

