
Openingstijden

Maandag  12.00-21.00
Dinsdag    12.00-21.00

Woensdag  09.00-18.00
Donderdag    12.00-21.00 

Vrijdag  09.00-18.00
Zaterdag  09.00-14.00

Zondag       Gesloten

Salon Fit4Beauty werkt 
uitsluitend op afspraak

Contactgegevens

Salon Fit4Beauty
Dam 50A

3111 BD Schiedam

06-12899374
 

info@fi t4beauty.nl
www.fi t4beauty.nl

Parkeren gratis op de Nieuwe Damlaan (±5 minuten lopen). 
Meer informatie over de behandelingen en acties zie website en facebook. 

 Salon
 Fit4Beauty

Face - Feet - Massage



Korte behandelingen
Epileren/harsen wenkbrauwen €  8,00
Harsen bovenlip of kin €  5,50
Harsen bovenlip en kin €  8,50
Verven wimpers of wenkbrauwen €  8,00
Verven wimpers en wenkbrauwen € 14,00

Harsen lichaam
Harsen onderbenen  € 17,00
Harsen gehele benen  € 27,50
Harsen gehele armen  € 15,00
Harsen oksels   € 12,50
Harsen bikinilijn   € 17,50
Harsen rug (incl. schouders)  € 22,50

Gezichtsbehandelingen

Clean4Teen (t/m 18 jaar)   
Reinigen, stomen, onzuiverheden verwijderen, kalmerend masker, naverzorging.  € 20,00

Quick Glow: (25 minuten)
Reinigen, peeling, stomen, onzuiverheden verwijderen, naverzorging.   € 25,00

Zen Moment: (40 minuten)                                                             
Quick Glow & epileren/harsen wenkbrauwen en een masker (naar huidbehoefte)  € 35,00
   
Wellness Treatment: (60 minuten)                                                             
Zen Moment & uitgebreide massage van gezicht/nek en schouders.   € 45,00

Luxury Treatment: (75 minuten)                                                              
Wellness Treatment & producten gericht op de versteviging en een collageen ampul.  € 55,00

Bio-Peeling: (60 minuten)                                                                            
Reinigen, peeling, stomen, epileren, onzuiverheden verwijderen, biopeeling aanbrengen,  € 65,00
ampul in combinatie met masker, naverzorging (+/- 3 dagen geen zon en/of zonnenbank)  
 
Extra bij te boeken tijdens een gezichtsbehandeling
Ampul (naar huidbehoefte)        €  5,00
Voet of handscrub tijden maskerpauze.      €  5,00
Korte massage tijdens maskerpauze (10min)      €  8,00

Do my Feet                                                                           
Pedicure  basis         € 19,50
Pedicure plus (Inclusief eelt/likdoorns/ingegroeide nagels verwijderen)   € 24,50
Gellak (op de teennagels)        € 18,00
Nagellak (op de teennagels)        €  8,00

Massages:
Rug/schouder/nek massage (30 minuten)      € 22,50
Klassieke lichaamsmassage (60 minuten)      € 40,00
Hotstone rug/schouder/nek (30 minuten)      € 25,00
Hotstone lichaamsmassage (60 minuten)      € 45,00

Cadeaubonnen
Tegen elk gewenst bedrag, feestelijk ingepakt en inclusief een gratis sample.

Prijslijst Salon Fit4Beauty


