
Annoesjka van den Akker

Bitswijk 38, 5401 JB  Uden  Tel. 06 182 67 152

info@salon38.nl  www.salon38.nl

Afspraken die niet binnen 24 uur

worden afgezegd worden

voor 40% doorberekend.

aan producten bij Salon 38.

Maandag 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

10.00 -

9.00 -

9.00 -

9.00 -

9.00 -

16.00

17.30

17.30

17.30

16.00

Losse modules

Epileren / harsen van de wenkbrauwen 13,50

Harsen bovenlip of kin   13,50

Harsen bovenlip en kin   19,50

Harsen bovenlip, kin en wangen 25,-

Harsen bovenlip, kin en epileren 30,-

Harsen oksels v.a.            17,-

Harsen bikinilijn v.a. 30,-

Harsen onder- of bovenbenen v.a. 30,-

Harsen hele benen v.a. 60,-

Harsen onder- of bovenarmen v.a.  20,-

Harsen rug heren 30,-

Wenkbrauwen of wimpers verven 13,50

Wenkbrauwen en wimpers verven 19,50

Wenkbrauwen, wimpers verven en epileren 30,-

Wellness Massage
Verwenbehandeling | 45 min.                                    35,-

Reinigen, massage, masker, voetmassage

Gezicht massage | 30 min.              30,-

GelColor by OPI
Hand- of teennagels GelColor         30,-

Extra service French manicure             

GelColor verwijderen  15,-

Manicure by OPI 
Manicure en lakken / tijdens behandeling 30,-/15,-

Manicure en french lakken              40,-

 

Wilt u een vriend, vriendin, familie of zakenrelatie verrassen?

Wellicht een leuk idee om hem/haar met een  

cadeaubon te verrassen.

OPENINGSTIJDEN

PRIJSLIJST

Dit bedrag is te besteden

10,-

Op losse onderdelen tijdens gezichtsbehandeling korting €3,50

Aangesloten bij

Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging

Vergoedingen
Acne-, elektrisch epileren- en IPL-behandelingen
 
Omdat Salon 38 Beauty & More aangesloten is bij ANBOS 
branchevereniging kunt u mogelijk gebruik maken van 
vergoedingen voor verschillende behandelingen.  Acne-, elektrisch 
epileren– en IPL-behandelingen in het gezicht kunt u vergoed 
krijgen door uw ziektekostenverzekering. Dit hangt echter af van je 
polisvoorwaarden. Kijk deze goed na, check of je eventueel een 
verwijzing nodig hebt van de zorgverzekeraar of bel voor meer 
informatie Salon 38.



Definitief ontharen
 

Bovenlip                                  30,-

Kin                                           40,-

Oksels                                      50,-

Bikinilijn                      65,-

Onderbenen                            165,-

Bovenbenen                            215,-

Hele benen                             355,-

Onderarmen                             65,-

Rug man  110,-

  Overige prijzen op aanvraag. 

Gezicht en decolleté | 60 min.              60,-

Pigment / Couperose
Licht behandelingen voor pigmentvlekken/couperose in het gezicht.

Prijs per zone         30,-

Gemiddeld 4 behandelingen 1x per 3 weken. 

 

Nimue Core (incl. decolleté massage) | 45 min./60 min. 55,-/62,-

Voor balans in de huid  

Nimue Support | 60 min.  67,-

Extra massage  

Nimue Deluxe | 75 min.  77,-

Crème masker en massage 

 

Nimue Boost  | 90 min. 90,-

Serum en Algenmasker of collageen masker 

 

 

 

HydraFacial anti-oxidante  105,-

HydraFacial Glycal peel boost            115,-

HydraFacial Dermabuilder boost         125,-

ReGen behandeling met serum | 30 min.              35,-

 per minuut  1,17

 

 

Thermocoagulatie / coaguleren adertjes
 

Starttarief  20,-
 

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen zijn incl. BTW

Skin Resurfacer complex

Collageen vliesmasker  15,-

Alginaat masker  15,-

Extra’s

Huidverbeterende behandelingen

 

 

HydraFacial get your glow!

 

 

 

Fusion Dermapen Needling
Voor collageen stimulatie bij fijne lijntjes, littekens door acne 
en grove poriën.
Gelaat  120,-

Gelaat, hals en decolleté  150,-

 

 
Kuurverband van 6 behandelingen om het beste resultaat 
te bereiken. Tussenpozen van 3 weken.

Huidverzorgende behandelingen

GUINOT  

Hydradermie basis | 45 min.  55,-

Hydradermie dubbele ionisatie | 60 min. / 75 min.
(incl. massage en/of masker)

 

Hydradermie heeft een heel voedend en hydraterend e�ect. 
55,-Standaard schoonheidsbehandeling | 60 min. 

Epileren, peeling, dieptereiniging, massage en masker 
30,-Reinigingsbehandeling gelaat of rug | 30 min. 

 

67,-/77,-

Prijzen VPL zijn vanaf

Ontspanningsmassage/ Lymfedrainage
Heeft als doel om de huid te activeren zodat het afweersysteem 
verbetert en er balans komt in het zenuwstelsel, is een echte 
anti stress behandeling.

Elektrisch ontharen Nova-blend
Definitief ontharen voor grijze, witte, blonde en rode haren in
het gezicht die niet met definitieve licht ontharing verwijderd 
kunnen worden.

Starttarief  20,-

Per min. / 30  min.  1,50/45,-

 
Vergoed door

zorgverzekering
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Deze huidverjongingsmethode peelt de huid met hydraterende 
serums en geven de huid een infuus met een cocktail van 
vitamines en anti-oxidanten.

Alle HydraFacial behandelingen hierboven worden gecombineerd 
met collageen lichttherapie 30 minuten om de doeltre�endheid te 
maximaliseren.  

De collageen Lichtbehandeling

LED-therapie ReGen de energiebron voor uw huid is een 
algemene huidverjonging, -verbetering, wondheling en acne. 
Geeft energie aan de huid en verhoogt de doeltre�endheid van 
alle andere behandelingen. 

Nimue Skin Technologie 

Het befaamde Nimue Triple Acid Complex vormt de basis van 
behandelingen en peelings. Deze heeft een helende werking en 
biedt resultaat bij verschillende huidcondities. 

Nimue Jeugd | 35 min./45 min.
Reinigende behandeling

 30,-/45,-

Huidverbeterend

Smart (incl. collageen masker) 99,-

Acne  89,-

Anti-aging  89,-

Pigment  89,-

Kleine adertjes heel snel en makkelijk te verwijderen in het gelaat.

Active Glycol 35% | 75 min.   82,-

Peel Intense (TCA 10%) | 75 min.   90,-

Dieptepeeling

Nimue Detox peel | 90 min.

67,-Flash 60 min.
Luxe incl. alginate masker 75 min. 85,-

Het sterker maken van de huid in de diepere huidlagen | 75 min.

De CryoPen / Nova-blend
Voor het snel en makkelijk verwijderen van steelwratjes, 
fibromen, ouderdoms- en pigmentvlekken.  

Starttarief 20,-


