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Prijslijst Salonbehandelingen



Permanente make-up
(inclusief nabehandeling) 

Intake gesprek is kostenloos en vrijblijvend

Wenkbrauwen hairstrokes of shaduw       € 399,00
Wenkbrauwen 4D          € 399,00

Eyeliner

Eyeliner (s) boven of onder                                    € 225,00
Eyeliner (s) boven en onder                                   € 350,00

Eyeliner (m) boven of onder                                   € 275,00
Eyeliner (m) boven en onder                                  € 375,00

Eyeliner (L) boven of onder                                   € 325,00
Eyeliner (L) boven en onder                                   € 399,00

Bijwerken eyeliner

Binnen 1 jaar boven of onder        € 100,00
Binnen 1 jaar boven en onder        € 135,00

Na 1 jaar boven of onder         € 125,00
Na 1 jaar boven en onder         € 160,00

Na 2 jaar boven of onder         € 150,00
Na 2 jaar boven en onder         € 200,00

Bijwerken wenkbrauwen

Binnen 1 jaar                                                 € 125,00
Na 1 jaar                                                           € 160,00
Na 2 jaar en langer                                            € 200,00
 

Alleen de door E-Cosmetics bij Esther behandelde klanten kunnen gebruik maken van deze 
nabehandelings tarieven. Nabehandeling voor door andere salon gezette PMU gelden 

andere tarieven. Deze worden tijdens het intake gesprek besproken.



Basisbehandeling     30 minuten     € 30,00

(demaquilleren/ intensief reinigen/ vapozone/ masker / 
dagelijkse verzorging bestaande uit serum, crème en oogcrème)

Jeugdbehandeling     45 minuten     € 40,00

(demaquilleren/ intensief reinigen/ srub of peeling/ vapozone/ 
onzuiverheden en gerstekorrels verwijderen / masker/ dagelijkse 
verzorging bestaande uit serum, crème en oogcrème)

Schoonheidsbehandeling   60 minuten     € 55,00

(demaquilleren/ intensief reinigen/ vapozone/ onzuiverheden en 
gerstekorrels verwijderen/ epileren/ massage met intensief masker/ 
dagelijkse verzorging bestaande uit serum, crème en oogcrème)

Herenbehandeling     45 minuten     € 50,00

(intensief reinigen/ srub of peeling/ vapozone/ onzuiverheden en 
gerstekorrels verwijderen/ massage met intensief masker/ dagelijkse 
verzorging bestaande uit serum, crème en oogcrème)

Verwenbehandeling    90 minuten     € 75,00

(warm voetenbad met een ontspannende rug-, nek-, schouder massage/ 
demaquilleren/ intensief reinigen/ vapozone/ onzuiverheden en 
gerstekorrels verwijderen/ epileren/ massage met verwarmende olieen/ 
intensief masker/ oogpakking en halspakking/ dagelijkse verzorging 
bestaande uit serum, crème en oogcrème)

Meso therapie

Meso behandeling gezicht                                             € 100,00
Gezicht en hals           € 115,00
Gezicht, hals en decolleté         € 165,00



Los te boeken behandelingen

Harsen van de wenkbrauwen        € 15,00

Epileren                                                                         € 12,50

Full brow treatment                                       € 27,50

Verven wimpers of wenkbrauwen                                     € 12,50

Harsen bovenlip of kin                                                       € 12,50

Harsen bovenlip en kin                                                       € 20,00

Make-up

Totale feestmake-up:                         € 30,00        

( bij aankoop van 2 make-up producten vervalt de € 30,00)

Make-up alleen ogen:                       € 15,00

( bij aankoop van 1 make-up product vervalt de € 15,00)

Graag tot ziens bij: E-Cosmetics by Esther

Winkelcentrum De Stient
De Stient 9
1132 BE Volendam

www.e-cosmeticsbyesther.nl


