Prijslijst Schoonheidssalon
Krabben

Dankzij de door Oolaboo ontwikkelde ‘skin mirror’
methode worden productkeuze en
behandelmethode bepaald en wordt er zeer
resultaatgericht behandeld met een focus op de
binnen- en buitenkant.
Als 70% van onze huidconditie wordt bepaald
door voeding van binnenuit en 30% door
verzorging van buitenaf, waarom verzorgen wij

Ceremonies

onze huid dan alleen aan de buitenkant?
Daarom is onze overtuiging is dat een
combinatie van ‘slikken’ en ‘smeren’ het beste
resultaat geeft.
Feiten op een rij:
- 100% dermatologisch geteste/ bevestigde
natuurlijke bio-actieve ingrediënten.
- Samenstelling zonder: parabenen, minerale
oliën, siliconen, PEG en flalaten
- Dierproefvrij

In

ons dagelijks leven ervaren we regelmatig

stress. Hierdoor vergeten we vaak te relaxen en
te genieten van de bijzondere momenten het
leven. Uit het behandelaanbod van Oolaboo
kun je kiezen voor bijzondere momenten,
momenten die je helpen te relaxen en het beste
geven voor je haar en je huid.
Ervaar de krachtige werking van onze intensieve

Salon Krabben biedt u de volgende Oolaboo
ceremonies:

Chinese filosofie en werken vanuit de binnenkant
en pakken zodoende de oorzaak van een
huidprobleem aan. Want echte schoonheid
ontstaat pas als lichaam en geest in balans zijn.
Dankzij de door Oolaboo ontwikkelde ‘skin mirror’
methode worden productkeuze en
behandelmethode bepaald en wordt er zeer
resultaatgericht behandeld met een focus op de
binnen- en buitenkant.

* Appatizing Aromatic Ceremony Handenwasritueel
* Cleansing Ceremony –
Oppervlaktereiniging
* Deep Cleansing Ceremony –
Dieptereiniging
* Massage Ceremony – Massage van decolleté,
nek, gelaat en hoofdhuid
* Mask Ceremony –
Masker afgestemd op uw huidtype.
* Relaxing Eye Ceremony –
Aanbrengen van de oogverzorging
* Dessert + recommondation Ceremony –
Aanbrengen van een passende dagverzorging
en huidadvies

Oolaboo huid- en luxeuze
haarverzorgingsproducten, gecombineerd met
bijzondere shiatsu rituelen.
De skin care ceremonies zijn huidverbeterend en
gebaseerd op de 5-elementen. Hierdoor worden
lichaam en geest in balans gebracht: yin en
yang. Huidproblemen zoals onzuiverheden,
oneffenheden, roodheden maar ook een
vermoeide huid zijn meestal een gevolg van
dieper liggende oorzaken. Onze Oolaboo
ceremonies worden uitgevoerd volgens de
Chinese filosofie en werken vanuit de binnenkant
en pakken zodoende de oorzaak van een
huidprobleem aan. Want echte schoonheid
ontstaat pas als lichaam en geest in balans zijn.

Instant face ceremony
45 min € 47,00
Cleansing ceremony
Deep cleansing ceremony
Wenkbrauwen modelleren
Mask ceremony
Dessert ceremony
Pure clarifying face ceremony
45 min € 47,00 t/m 23 jr. € 32,00
Cleansing ceremony
Deep cleansing ceremony
Verwijderen onzuiverheden
Mask ceremony
Dessert ceremony
Relieve face ceremony
60 min € 61,00
Cleansing ceremony
Deep cleansing ceremony
Wenkbrauwen modelleren
Verwijderen onzuiverheden
Massage ceremony Shiatsu nek & hoofdhuid
Mask ceremony
Dessert ceremony
Truffle indulgence face ceremony
75 min € 73,00
Appatizing aromatic ceremony
Cleansing ceremony
Deep cleansing ceremony
Wenkbrauwen modelleren
Verwijderen onzuiverheden
Massage ceremony
Mask ceremony
Relaxing eye ceremony
Dessert ceremony
Express anti aging ceremony
45 min € 47,00
Cleansing ceremony
Deep cleansing ceremony
Bindweefsel massage
Truffle indulgence mask ceremony
Elixer & dessert ceremony

Super foodies ceremony
90 min € 83,00
Tranquil tea ceremony
Oil cleanse ceremony
Hawaiien butter scrub
Wenkbrauwen modelleren
Verwijderen onzuiverheden
Pamering face massage
Special mask ceremony + arm massage
Dessert ceremony
My Temple embracing body ceremony
60 min € 60,00
Ervaar deze omhelzende body massage als een
must in tijden van drukte. Brengt het lichaam
weer in balans, verstevigt het huidweefsel en laat
de energiebanen stromen.
Appatizing aromatic ceremony
Ultra calming body massage
My Temple face and body ceremony
100 min € 90,00
Appatizing aromatic ceremony
Cleansing ceremony
Deep cleansing ceremony
Wenkbrauwen modelleren
Massage ceremony
Mask ceremony
Ultra calming body massage
Ontspanningsmassage:
Pure Ontspanning voor lichaam en geest…..
Rug, schouder, nekmassage
€ 28,50
Volledige Lichaamsmassage
€ 57,00
Hot Stone Massage:
Bij deze massage werd duizenden jaren geleden
al gebruik gemaakt van warme stenen om een
therapeutisch effect op lichaam en geest te
creëren.
Achterkant lichaam
€ 32,00
Hele lichaam
€ 63,00

Wimper extensions:
Nieuwe set wimpers
Opvullen 2 weken
Opvullen 3 weken
Verwijderen wimpers

€ 65,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 12,50

Ontharen gezicht:
Epileren
Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen bovenlip & kin

€14,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 13,00

Ontharen lichaam:
Harsen oksels
Harsen bikinilijn
Harsen onderbenen
Harsen gehele benen
Harsen rug

€ 16,25
€ 19,00
€ 26,50
€ 43,00
€ 25,50

Verven:
Wimpers:
€ 11,25
Wenkbrauwen
€ 9,50
Combinatie wimpers/wenkbrauwen: € 18,50
Shellac:
Handen of voeten
Handen en Voeten
* Incl. Afhalen
Visagie:
Dag make up
Avond / gala make up

€ 32,00*
€ 53,00*

€ 21,00
€ 39,50

IPL-behandelingen
Dit is een methode om definitief van uw
ongewenste haargroei af te komen. U kunt
geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een
intakegesprek.

Dermotherapie, deze behandel methode pakt
de meest voorkomende huid- en
bindweefselproblemen aan, waaronder
bijv. cellulitis. Voor meer informatie, neemt u
gerust contact met ons op voor een vrijblijvend
intake gesprek.
25 min.
€ 26,00*
50 min.
€ 47,00*
* Bij een kuur van 10 behandelingen krijgt u de
10e behandeling is gratis.
Permanente Make-Up
Een nieuwe permanente make-up behandeling
bestaat uit 2 tot 3 behandelingen om het
mooiste resultaat te krijgen!
Wenkbrauwen nieuw
Wenkbrauwen bijwerken
Infralash boven nieuw
Infralash onder nieuw
Infralash boven en onder nieuw
Eyeliner boven Medium nieuw
Eyeliner boven Large nieuw
Eyeliner boven XL nieuw
Eyeliner onder nieuw
Eyeliner boven en onder Medium
Eyeliner boven en onder Large
Eyeliner boven en onder XL

€375,00
v.a. €115
€260,00
€235,00
€330,00
€330,00
€360,00
€390,00
€270,00
€395,00
€410,00
€440,00

De prijzen van het bijwerken van een eyeliner
variëren, de prijzen zijn vanaf €110,U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken
voor een intakegesprek.

