DR. GRANDEL

Mijn visie: Schoonheidssalon Rivendel

Schoonheidssalon Rivendel maakt gebruik
van de productenlijn DR. GRANDEL.

De naam Rivendel
komt uit het verhaal
"The Lord of the Rings"
van J.R.R. Tolkien.
Rivendel is gelegen
tussen de bergen bij
watervallen en in een
omgeving met
prachtige natuur. Het is
de plaats waar elfen wonen en één van de laatste
toevluchtsoorden voor allerlei wezens
waaronder de mensen. Daar leeft men vredig en
in harmonie met elkaar. De elfen zijn wijs, mooi
en stralen rust en vrede uit. Dat is de sfeer die ik
wil bereiken in mijn salon.

DR. GRANDEL gebruikt
bij de formulering van zijn
exclusieve preparaten voor
gezichts- en lichaamsverzorging bij voorkeur
uitgelezen grond- en
werkstoffen uit de natuur.
Bij de productie worden high tech-procédés
toegepast. Het resultaat: buitengewoon
effectieve en irritatievrije top-cosmetica, die
geen vergelijking hoeft te schuwen. Niet alleen
de preparaten van de DR. GRANDEL
verzorging worden volgens originele receptuur
bij DR. GRANDEL in Augsburg gefabriceerd,
ook de belangrijkste, uit de tarwekiem
gewonnen inhoudsstoffen zijn uit de eigen
fabricage afkomstig.
In het middelpunt staat niet alleen de
ontwikkeling van buitengewoon effectieve
producten, maar vooral het samenspel van
product en behandeling.

DR. GRANDEL cosmetica
wordt niet getest door middel
van dierproeven. Alle
producten zijn hypoallergeen.

Is het niet heerlijk om in ons jachtige leven naar
een plek te kunnen waar je kan ontspannen én
waar je stralend vandaan komt. Met mijn salon
wil ik mensen een dergelijk toevluchtsoord
bieden. Onthaasten, totale ontspanning en
verzorging zijn de elementen die ik in mijn salon
aanbiedt. Na een behandeling in
Schoonheidssalon Rivendel kun je weer de hele
wereld aan!

Kim Bunnik - Telefoon: 06 29 446 599
www.salonrivendel.nl
kim@salonrivendel.nl
Gagelhof 5, 3831 AT Leusden

Schoonheidssalon

Speciale gezichtsbehandelingen aangepast op
uw huid

Vitamin Protect

Vergroot het herstellend
vermogen met
schoonheidsvitaminen.

Pure & Clean
Intensieve zuivering tegen
de vette huid met puistjes,
meeëters en gerstekorrels.

Timeless Anti-Age
Liftend effect en vermindert
lijntjes en rimpels met de top
serie “TIMELESS Anti-Age”.

Prijslijst
Basis gezichtsbehandeling
 Oppervlaktereiniging
 Peeling
 Vapozone-stoom
 Dieptereiniging
 Gelaatsmassage
 Masker aangepast op huidtype
 Oogverzorging
 Dag- of nachtverzorging
alle producten worden aangepast op het huidtype
duur: 60 minuten

De behandeling is uit te breiden met een ampul
aangepast op uw huidtype (7,5)

Speciale gezichtsbehandelingen
Inclusief ampul, rubber-effect masker
en oogmasker
 Vitamine Protect
 Pure & Clean
 Timeless Anti-Age
duur: 75 minuten

Cadeaubon

Verras iemand eens met een heerlijke
behandeling! Leuk om te geven en leuk
om te krijgen.

Schoonheidspakket*

 Wenkbrauwen epileren
 Wimpers verven
 Wenkbrauwen verven
duur: 30 minuten extra

Pedicure

Ook voor diabetici!
Extra kwartier

7,-

Aparte behandelingen
Korte gezichtsbehandeling

35,5

Wenkbrauwen epileren
Wenkbrauwen epileren (bijwerken)
Wimpers òf wenkbrauwen verven
Wimpers èn wenkbrauwen verven
Manicure
Paraffine hand-/voetpakking

12,5
9,5
10,5
17,21,5
13,50

Oppervlaktereiniging, peeling,
keuze uit dieptereiniging/massage/
masker en dag- of nachtverzorging

Massages

25 minuten

Harsen

Bovenlip òf kin
Bovenlip èn kin
Onderbenen
Gehele benen
Rug
Oksels
Bikinilijn

Ontspanningspakket*

 Paraffine handpakking
 Voetmassage 20 minuten
 Extra luxe gelaatsmassage
duur: 30 minuten extra

*De pakketten zijn alleen bij een
gezichtsbehandeling te boeken.

Ben je jonger dan 18 jaar of student?
Dan krijg je 25% korting op de
Basisbehandeling of
Pure & Clean behandeling!

Prijzen per 1 januari 2021
Prijswijzigingen voorbehouden
KvK: 32129208
Afspraken tot 48 uur
van tevoren zijn kosteloos
af te zeggen.

28,5
9,25
16,5
26,5
41
25
15
19,5

