Prijslijst:
Gezichtsbehandelingen:
Basis behandeling | 60 min | € 35

Huidanalyse, reinigen, stoombehandeling,
verwijderen van onzuiverheden, epileren,
masker en dagverzorging

Complete behandeling | 90 min | € 45

Huidanalyse, reinigen, stoombehandeling, peeling,
verwijderen van onzuiverheden, epileren, massage
gelaat, hals en decolleté, masker en dagverzorging

Extra: uitbreiding
gezichtsbehandeling
Epileren/harsen
wenkbrauwen
OF verven
Plus behandeling | 90 min | € 55
wimpers/wenkbrauwen OF
Huidanalyse, reinigen, stoombehandeling, peeling,
harsen bovenlip/kin
decolletébehandeling, verwijderen van onzuiverheden,
epileren, massage gelaat, hals, en decolleté, masker,
oogmasker, dagverzorging en dag make-up
per item

+ 5 euro

Zuiverende behandeling | 45 min | € 27

Huidanalyse, intensieve reiniging, stoombehandeling,
verwijderen van onzuiverheden, zuiverend masker,
kalmerende en desinfecterende dagverzorging

Heren behandeling | 60 min | € 35

Huidanalyse, reinigen, stoombehandeling,
verwijderen van onzuiverheden, bijwerken
wenkbrauwen, masker en dagverzorging

Rug:

Rug behandeling | 45 min | € 32
Reiniging, scrub, massage en pakking

Bruid:

Bruidsarrangement | € 75

Complete behandeling met proef make-up
en make-up op de huwelijksdag

Schoonheidssalon DA Margo
Manauplein 1 - Noordwolde
tel. 0561 431217
www.drogisterijmargo.nl

In de salon wordt
gewerkt met de
producten van
Louis Widmer en
Weleda

Manicurebehandelingen:
Wellness | 45 min | € 28,50

Hand- en onderarm scrub, massage, masker en
handcrème

Verzorging | 45 min | € 28,50

Nagels vijlen, polijsten, nagelbadje, nagelriemverzorging, handmasker, nagelverhader en
handcrème

Lakken | 30 min | € 14,50

Nagels lakken met gebruik van een basecoat,
nagellak en topcoat

Extra:
Neem de door u
gekozen kleur nagellak
mee voor slechts:

1 euro

Losse behandelingen:

Epileren/harsen wenkbrauwen € 10
Epileren/harsen wenkbrauwen
uitgebreid				€ 13
Verven wimpers			€ 10
Verven wenkbrauwen		
€ 8
Verven wimpers &
wenkbrauwen			€ 16
Combi deal: 				€ 23
Epileren/harsen, verven
wimpers & wenkbrauwen		
Harsen bovenlip			
€ 9
Harsen kin				€ 10
Harsen kin & bovenlip		
€ 17
Harsen kin & bovenlip
uitgebreid				€ 19
Harsen oksels			
€ 14
Harsen onderbenen			
€ 22
Harsen onderbenen &
bovenbenen				€ 38
Make-up				€ 17
Paraffine handpakking		
Nagellak verwijderen		

€ 9,50
€ 3,50

Cadeautip!

DA Margo Schoonheidssalon
cadeaubonnen voor diverse
schoonheidsbehandelingen of
bedrag naar keuze.

Openingstijden:
Donderdag 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur
Bent u verhinderd? Zeg de afspraak minimaal 24
uur van tevoren af. Voor afspraken die niet of te laat
zijn afgezegd wordt 50% van de behandelingsprijs in
rekening gebracht.
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