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openingstijden
Esmeralda’s Relax- & Beautysalon

Maandag  - gesloten -

dinsdag van 09.00 tot 18.00 uur
Woensdag van 09.00 tot 18.00 uur
donderdag  van 09.00 tot 18.00 uur

Vrijdag  van 09.00 tot 14.00 uur
 van 17.00 tot 21.00 uur

Zaterdag & Zondag - gesloten -

Behandeling volgens afspraak.

Bel 06 5062 6071 voor meer informatie  
en/of het maken van een afspraak

Molenstraat 45, 5341 GB Oss | Tel. 06 5062 6071
info@esmeralda-oss.nl | www.esmeralda-oss.nl

- behandeling volgens afspraak -

Esmeralda’s Relax- & Beautysalon werkt met:



Behandelingen Met derMalogica*
Gratis intake-gesprek van 30 minuten bij eerste behandeling.

*  Alle gezichtsbehandelingen zijn inclusief harsen/epileren  
van wenkbrauwen en/of bovenlip en/of kin.

Skin Care Treatment Basic (45 minuten): € 39,50
Dubbele reiniging - exfoliatie/dieptereiniging - epileren/ 
harsen en onzuiverheden verwijderen. Masker aangepast 
aan uw huidtype. Tijdens het masker krijgt u een heerlijke 
nek/schoudermassage.

Skin Care Treatment Plus (60 minuten): € 45,00
Dezelfde behandeling als Skin Care Treatment Basic,  
met als toevoeging een gelaat/oor en decolletémassage.

Skin Care Treatment DeLuxe (75 minuten): € 55,00
Dezelfde behandeling als Skin Care Treatment Plus, met als 
toevoeging een ontspannende voet- of hand/arm-massage.

Behandelingen Met niMue*
Gratis intake-gesprek van 30 minuten bij eerste behandeling.

*  Alle gezichtsbehandelingen zijn inclusief harsen/epileren  
van wenkbrauwen en/of bovenlip en/of kin.

Nimue heeft een wetenschappelijk ontwikkeld behandel-
programma voor professioneel en thuisgebruik. Nimue 
wordt toegepast bij * de huid die beschadigd is door 
externe factoren * de probleemhuid/acné * de huid met 
pigmentvlekken * actieve huidverjonging - alle Peelings  
in iedere behandeling werken op huidverjonging! 

Nimue 45 minuten: € 45,00
Reinigen - exfoliatie/dieptereiniging - peeling - onzuiver-
heden verwijderen - epileren/harsen - serum - SPF40.

Nimue 60 minuten: € 55,00
Reinigen - exfoliatie/dieptereiniging - intensieve peeling - 
onzuiverheden verwijderen - epileren/harsen - een heerlijke 
massage gelaat/nek/decolleté - serum - SPF40.

Nimue 75 minuten: € 65,00
Reinigen - exfoliatie/dieptereiniging - intensieve peeling - 
onzuiverheden verwijderen - epileren/harsen - een heerlijke 
massage gelaat/nek/decolleté - masker aangepast aan uw 
huidtype en een ontspannende voet- of hand/arm-massage 
- serum - SPF40.

specialiteiten niMue

TCA Peeling 60 minuten: € 72,00
De TCA Peeling werkt in op de huid waardoor er als het 
ware een laag afschilfert. Hierdoor ontstaat een snellere 
aanmaak van collageen en jonge gezonde huidcellen.  
Resultaat is een stralende huid!
 
Wordt geadviseerd bij * grove porieën * probleemhuid * 
verminderen pigmentvlekken * vermoeide huid * acné met 
pustels * acné littekens * huidverjonging.

Belangrijk! De TCA Peeling kan alleen ondergaan worden 
indien de NImue producten voor thuisverzorging worden 
gebruikt i.v.m. de sterkte van de peeling.

Kuur TCA Peeling van 5x € 315,00
TCA Peeling + hydraterende booster € 105,00
Kuur TCA Peeling + booster van 5x € 475,00

Bij deze behandeling krijgt u een TCA Peeling en 1 week 
na de behandeling ondergaat u een hydraterende booster-
behandeling voor een stralende gehydrateerde huid.

Nimue Hyaluronic 60 minuten: € 59,00
Hydraterende/huidverjongende behandeling, met een  
speciaal rejuvenation-masker en een hyaluronic gel  
waarmee u een gezichtsmassage krijgt.

Overige behandelingen van 60 minuten:
Penta Salaic Treatment (acné) € 72,00
Bio Lacto Treatment (hyperpigmentatie)  € 72,00

anti-stress geZichtsBehandeling  
Voor daMes en heren
Behandeling voornamelijk gebaseerd op ontspanning! 

Anti-stress gezichtsbehandeling 60 minuten € 45,00
Reinigen - dieptereiniging - masker. Het masseren van 
nek/schouders - gelaat/decolleté/oren - hoofdhuidmassage.

Anti-stress gezichtsbehandeling 75 minuten € 55,00
Reinigen - dieptereiniging - masker. Het masseren van nek/ 
schouders - gelaat/decolleté/oren - hoofdhuidmassage en 
een heerlijke ontspannende voet- of hand/arm-massage.

Massages
Nek/schouder/rug-massage 30 min. € 25,00
Nek/schouder/rug/hoofd-massage 45 min. € 40,00
Nek/schouder/rug/hoofd/oor/voet-massage 60 min.  € 50,00

epileren/VerVen/Waxen
Wenkbrauwstyling € 30,00
De wenkbrauwen in een mooi model tekenen - verven 
(haartjes die buiten het model vallen worden gewaxd  
of geëpileerd) - verkoelingsmasker.

Kinwax	 €	10,00
Bovenlipwax	 €	10,00
Kin-/bovenlipwax	 €	15,00
Okselwax	 €	15,00
Onderbeenwax	 €	22,00
Bovenbeenwax	 €	22,00
Onder-/bovenbeenwax	 €	37,00
Bikiniwax	 €	17,50
G-stringwax	 €	27,50
Armwax	 €	22,00
Arm-/schouderwax	 €	29,50
Rugwax																																																						vanaf		 €	20,00

Borstwax	 €	15,00
Verven	wenkbrauwen	 €	10,00
Verven	wimpers	 €	15,00
Verven	wenkbrauwen/wimpers	 €	17,50

tienerBehandeling (12 t/M 18 jaar)
Tienerbehandeling 40 min. € 30,00
Zeer goede reiniging - uitgebreide dieptereiniging - 
onzuiverheden verwijderen - herstellend masker.

Behandelingen & prijzen


