BEHANDELINGEN

PEDICURE
C. FEET					€ 65

WELKOM BIJ C.

De meest complete voetbehandeling. Een medische en
cosmetische pedicure in één. Nagels knippen en vijlen,
nagelriemverzorging, eelt verwijderen, een voetenbad,
scrub en een massage. Eventuele problemen worden ook
aangepakt (ingegroeide nagel, schimmelnagel, likdoorn,
etc.). (75 min.)
- Teennagels lakken				
€ 15
- Teennagels lakken (French) 			
€ 19

C.COSMETICS

C. HAND					€ 39

is de (online) winkel en beautysalon met 100% schone en biologische cosmetica.
C. biedt schoonheidsproducten, make-up en diverse
behandelingen die écht goed voor je huid zijn. De
ingrediënten van de merken die bij ons verkrijgbaar zijn, voldoen namelijk allemaal aan dezelfde
strenge criteria: puur natuur en vrij van schadelijke synthetische toevoegingen.
De eerste behandeling begint met een
uitgebreid professioneel consult door één van
onze ervaren schoonheidsspecialistes. Hierbij
wordt gekeken naar het huidtype, de gezondheid
van de huid en eventuele problemen. Natuurlijk
houden we ook rekening met specifieke behoeftes.
Bij elke behandeling wordt de huid opnieuw
bekeken en wordt er uitgebreid geadviseerd.

OPENINGSTIJDEN
Voor openingstijden zie www.cosmeticsandcare.com.
Herenstraat 30a
1015 CB Amsterdam
020-6276732

ANNULEREN
Bij annuleringen korter dan 24 uur voor aanvang
van de behandeling zijn wij helaas genoodzaakt de
volledige behandelprijs in rekening te brengen.

COSMETICS

clean. clear. conscious.

Een cosmetische manicure met een handmasker, korte
handmassage, vijlen van de nagels en drie tot vier
lagen lak zodat de kleur intens is en de lak goed
blijft zitten. (30 min.)

C. HAND & FEET

			€ 99

Een combinatie van de medische pedicure met de
cosmetische manicure. (90 min.)

VERVEN & EPILEREN
- Verven wimpers of wenkbrauwen			
toegevoegd aan behandeling: 			
- Verven wimpers en wenkbrauwen 		
toegevoegd aan behandeling: 			
- Epileren wenkbrauwen of wax bovenlip 		
- Epileren wenkbrauwen en wax bovenlip

€
€
€
€
€
€

25
15
29
19
15
19

GEZICHTSBEHANDELINGEN

Alle gezichtsbehandelingen zijn, indien gewenst,
inclusief het epileren van de wenkbrauwen en het
harsen van de bovenlip. Bij elke behandeling is
15 minuten huidverzorgingsadvies inbegrepen.

C. STANDARD					€ 99
Onze signature facial. Een oppervlaktereiniging,
exfoliant, grondige dieptereiniging, masker, serum,
onze befaamde ontspannende massage en passende
naverzorging. Inclusief dagmake-up. (90 min)

C. BOOSTER TREATMENTS

Sterk huidverbeterende behandelingen.

C. STRONG					€ 85

Voor de massages gebruiken
oliën van Alqvimia en Chi.
aromatherapie en uw wensen
gebruikt voor bijvoorbeeld
vitaliteit, anti-stress of

C. PEEL		

-

Een korte reiniging met aansluitend een sterke bindweefselmassage die een liftend en sterk
regenererend effect heeft op de huid. (60 min)
In combinatie met een andere facial: 		
€ 69

€ 109 / 3 voor

€ 269

De perfecte reiniging. Een oppervlaktereiniging,
exfoliant, grondige dieptereiniging, masker, serum
en passende naverzorging. (75 min)

Een peeling met fruitzuren die de poriën verfijnt,
onregelmatigheden en pigmentvlekjes vervaagt en de
huidstructuur verbetert. Bij een kuur van drie behandelingen ontvangt u naast een korting ook een ampul
met een speciaal serum van Dr. Baumann voor de
naverzorging thuis. (45 min)
In combinatie met een andere facial: 		
€ 59

C. BASIC					€ 83

C. CHINESE PEEL				€ 109

C. CLEAN					€ 83

Een oppervlaktereiniging, exfoliant, masker, serum,
heerlijke ontspannende massage en passende
naverzorging. (75 min)

C. LUXURY

Dr. Alkaitis Skin Food Facial

€ 119

Ontwikkeld door een holistisch massagetherapeut met
verschillende gezichtsmassages als acupressuur, liftende massage en lymfedrainage. De rauwe en
biologisch-dynamische topproducten van Dr. Alkaitis
worden, geheel volgens zijn filosofie ‘if you can’t eat
it, don’t put it on your skin’ gemengd met verse
(eetbare) ingrediënten. Een ongekende ervaring.
Inclusief dagmake-up. (105 min)

C. LUXURY

Max & Me Energetic Facial		

€ 119

Een energetisch geladen behandeling met de hoogwaardige producten van Max & Me, die op een dieper niveau
ontspanning geeft. De helende kracht van de fantastische oliën zorgt voor een ongekend zachte en stralende
huid. Inclusief dagmake-up. (105 min)

C. LUXURY

Absolution 			€ 119

De producten van Absolution in combinatie met een
heerlijke gezichtsmassage en een uniek thermomasker
zodat de voedende ingrediënten extra goed kunnen
inwerken. Inclusief dagmake-up. (105 min)

Een peeling met Chinese kruiden die een groot
diepreinigend effect heeft met een sterke verbetering
van de huid bij onregelmatigeheden of acné. Inclusief
een grondige dieptereiniging. (90 min)

C. TRANSFORMAGE				€ 119

Een combinatie van intense massagegrepen, lymfedrainage en cupping in het gezicht, die zorgen voor een
liftend effect, het stimuleren van de doorbloeding en
het afvoeren van afvalstoffen. Een instant oppepper
met prachtig resultaat en perfect voorafgaand aan een
speciale gelegenheid om helemaal te ‘shinen’. (75 min)

C. COSMETIC ACUPUNCTURE

€ 149 / 6 voor € 805

Met kleine naaldjes in het gezicht worden acupunctuurpunten gestimuleerd. Zo krijgt de collageenproductie
een boost en wordt de celregeneratie verhoogd waardoor
fijne lijntjes en rimpeltjes opgevuld worden, gezichtsen nekspieren ontspannen en versterken, afvalstoffen
worden afgevoerd en blokkades opgeheven. Verbetert ook
de slaap, energiehuishouding en spijsvertering.
(90 min)

C. NATURAL FACELIFT		

€ 99 / 6 voor € 535

C. MINI					€ 49
Een oppervlaktereiniging, exfoliant en passende
naverzorging. (45 min)

Een bijna meditatieve gezichtsmassage van een uur
waarbij de spieren van het gezicht dusdanig worden
gemasseerd dat ze volledig ontspannen en aanspannen
waar nodig, zodat rimpels en lijntjes verzachten en
de huid verstrakt. Het effect van een natuurlijke
facelift. (75 min.)

C. MEN						€ 69

C. GEZICHTSREFLEXOLOGIE

Voor onze mannelijke klanten, met het accent op een
goede exfoliant om de verdikte huid weer zacht te
krijgen. Een oppervlaktereiniging, exfoliant, een
korte dieptereiniging, massage en passende naverzorging. (60 min)

MASSAGES

€ 99 / 6 voor € 535

Door verschillende technieken wordt het hele lichaam
behandeld via het gezicht. Via de zenuwuiteinden is
er direct contact met de hersenstam. Blokkades in het
lichaam kunnen zo worden opgespoord en verlicht of
opgelost. Een diep ontspannende behandeling die op een
veel dieper niveau dan alleen de huid doorwerkt.
(75 min.)

we de topkwaliteit
Op basis van
worden ze gemengd en
ontspanning,
detox.

30 min.					€
60 min.
				€
90 min. 					€
Zwangerschapsmassage (60 min) 		
€

- Scrub & massage (90 min) 			

39
69
99
75
€ 109
€ 79
€ 79

- Hydromassage met warmwaterkussen (60 min)
- Deep tissue massage (60 min) 			
Lichaamsmassage waarbij dieper op
spierweefsels ingegaan wordt.
- Bindweefselmassage lichaam (60 min) 		
€ 85
Lokale massage van bindweefsel op buik, billen
en benen. Effectief in behandeling tegen cellulite.

ONTHARING

Vraag naar mogelijkheden en prijzen.

WAX

Met zachte maar effectieve hars op basis van
olijfolie.

IPL-THERAPIE

Voor een definitief gladde huid zonder haar, geen wax
meer nodig! Na een intakegesprek wordt een persoonlijk
behandelschema opgesteld.

MAKE-UP

C. gebruikt minerale make-up met spf 20 die de huid
laat ademen. Enkele gezichtsbehandelingen bevatten,
indien gewenst, een
lichte dagmake-up
met deze beschermende
mineralen die de
huid laten
stralen.
Voor een speciale
make-up bieden wij:
-

Dagmake-up 					€
Avondmake-up 					€
Make-up-advies 				
€
Bruidsmake-up 			vanaf
€

19
35
39
125

