BEHANDELINGEN

WELKOM BIJ C.
C. biedt verschillende soorten

behandelingen voor het welzijn en de
natuurlijke schoonheid van de huid.
Elke eerste behandeling begint met een
uitgebreid professioneel consult door
een van onze ervaren schoonheidsspecialistes. Hierbij wordt gekeken
naar het type huid, de gezondheid van
de huid en eventuele problemen. Ook
houden we natuurlijk rekening met
specifieke behoeftes.
Bij elke behandeling wordt de huid
opnieuw bekeken en wordt er uitgebreid
geadviseerd. Het harsen van bovenlip
en epileren van wenkbrauwen is altijd
inbegrepen. De genoemde behandeltijden zijn inclusief advies en make-up
na afloop (make-up uitgezonderd voor C.
Clean, C. Men en C. Mini).
Speciaal voor vaste klanten heeft C.
een klantenkaart voor behandelingen.
Bij aankoop van 9 dezelfde behandelingen in een keer, krijgt u de tiende
behandeling gratis. Dus 10% korting op
uw behandeling.

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

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

GEZICHTSBEHANDELINGEN

C. STANDARD					€ 98
De complete behandeling. De verschillende
typen verzorgingsproducten van Dr. Baumann
worden aangepast aan uw huidconditie en
behoefte. Een oppervlaktereiniging, exfoliant,
grondige dieptereiniging, masker, serum,
onze befaamde ontspannende massage, oogcrème
en dagcrème. (90 min)

C. CLEAN					€ 82
De perfecte reiniging. Een oppervlaktereiniging, exfoliant, grondige dieptereiniging
en passende naverzorging. (75 min)

C. BASIC					€ 82
Een oppervlaktereiniging, exfoliant, masker,
serum, heerlijke ontspannende massage, oogcrème
en dagcrème. (75 min)

C. LUXURY DR. ALKAITIS			

€ 122

Rechtstreeks uit Londen is de Skin Food Facial
door Wallpaper Magazine uitgeroepen tot Best
Facial. Ontwikkeld door een holistisch massagetherapeut met verschillende gezichtsmassages
zoals acupressuur, een liftende massage en een
lymfedrainage. De raw en biologisch-dynamische
topproducten van Dr. Alkaitis worden gemengd met
verse ingrediënten zoals geitenyoghurt en honing.
Een ongekende ervaring. (105 min)

C. LUXURY PURE ALTITUDE			

€ 122

Deze uitgebreide behandeling is pure verwennerij.
Begint met een korte rugmassage, daarna de
hoogwaardige producten van Pure Altitude met
Edelweiss, Berkensap en Antarcticine. De unieke
ervaring van een gezichtsmassage met de kracht
van warme en koude (edel)stenen. Het speciale
masker kalmeert de meest gevoelige huid. Geeft
een gezonde, rustige en stralende huid. (105 min)

C. LUXURY ABSOLUTION			

€ 122

De signature facial van het Franse boutiquemerk. De producten van Absolution in combinatie
met een heerlijke gezichtsmassage en een uniek
thermomasker zodat de voedende ingrediënten
extra goed kunnen inwerken. (105 min)

C. MINI					€ 49
Een oppervlaktereiniging, exfoliant en
passende naverzorging, op vertoon van je
studentenkaart krijg je nog eens 10% korting
op de behandeling én op een set van cleanser,
toner + peeling, om de huid thuis verder goed te
kunnen verzorgen. (45 min.)

C. STRONG					€ 85
De natuurlijke facelift. Een korte reiniging
met aansluitend een sterke bindweefselmassage
die een liftend en sterk regenererend effect
heeft op de huid. Voor het optimale effect
boek je een kuur van negen behandelingen en
krijg je de tiende gratis. (60 min.)

C. PEEL		

- Verven wimpers of wenkbrauwen		

€ 109 / 3 voor € 299

C. MEN					€ 65

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 en passende naverzorging voor
gezicht en ogen. (60 min)

PEDICURE
C. FEET

				€ 65
De meest complete voetbehandeling. Een medische
en cosmetische pedicure in een. 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.)
			€
Naast de medische pedicure
worden ook de handen
verzorgd. Een handpakking, korte handmassage, vijlen en
lakken voor
zachte handen
en een compleet
resultaat. (90 min.)
- Nagels lakken				
- Nagels lakken (French) 			

- Verven wimpers of wenkbrauwen		
- Verven wimpers en wenkbrauwen 		

LOS VAN DE BEHANDELING:

Een behandeling met fruitzuren die de poriën
verfijnt, onregelmatigheden en pigmentvlekjes
vervaagt en de huidstructuur verbetert. Boek een
kuur van drie behandelingen voor het beste effect
en ontvang naast een korting op de behandeling
ook een ampul Dr. Baumann After AHA-treatment
Serum voor de naverzorging thuis. (45 min.)

C. HAND & FEET

VERVEN & EPILEREN

98

€ 15
€ 19

- Verven wimpers en wenkbrauwen
- Epileren wenkbrauwen of wax bovenlip
- Epileren wenkbrauwen en wax bovenlip

€ 15
€ 19
€
€
€
€
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19

MASSAGES

Voor de massages gebruiken we de topkwaliteit
oliën van Alqvimia. Op basis van aromatherapie
en uw wensen worden ze gemengd en gebruikt voor
bijvoorbeeld ontspanning, vitaliteit, antistress of detox.
- 30 min.					€
- 60 min. 					
€
- 90 min. 					
€
- Zwangerschapsmassage (60 min.) 		
€
- Scrub & massage (90 min.) 			
€
- Hot Stone massage (60 min.)			
€
- Hydromassage met warmwaterkussen (60 min.) €
- Bindweefselmassage lichaam (60 min.)
€
Effectief in de behandeling tegen cellulitis.
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69
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69
69
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ONTHARING
WAX

Met zachte maar effectieve hars op basis van
olijfolie. Vraag naar de mogelijkheden en prijzen.

IPL THERAPIE

Voor een definitief gladde huid zonder haar,
geen harsen meer nodig! Na een intakegesprek wordt
een persoonlijk behandelschema opgesteld. Er
zijn gemiddeld 10 behandelingen nodig om het beste
resultaat te bereiken. De prijzen variëren per te
behandelen oppervlak en zijn per behandeling.

MAKE-UP

C. gebruikt minerale make-up met spf 20 die de huid
laat ademen. Na elke gezichtsbehandeling verzorgen
wij, indien u wenst, een lichte make-up met
deze beschermende bergmineralen die de huid laten
stralen. Voor een speciale make-up los van de
behandeling bieden wij:
- Dagmake-up 					€
25
- Avondmake-up 				
€ 35
- Make-up-advies 				
€ 39
- Bruidsmake-up prijs op aanvraag, vanaf
€ 125

