
Prijslijst gezicht Momentjes    

Kleine Momentjes  
Wenkbrauwen epileren                € 12,95  
Wenkbrauwen & wimpers verven               € 21,50 
Wenkbrauwen of wimpers verven               € 11,00 
Bovenlip harsen                             € 11,00  
Bovenlip & kin harsen                   € 16,00  
Gelaat harsen                  € 18,00    
 

Classic Momentje                 * normale/vochtarme huid            € 62,50 
Perfect voor een nieuwe, stralende huid!     

Anti - aging Luxe Momentje      * droge/gevoelige/rijpere huid     € 67,50        
Inclusief een ontspannende hand massage.    

 

Mannen Momentje                     * ieder huidtype             € 62,50 
Voor mannen is het ook belangrijk om de huid te verzorgen.     

Kristal Energie Relax Momentje  * ieder huidtype              € 77,50  
Voor mannen en vrouwen een extra energie boost met de 
krachtige kristallen rozenkwarts, bergkristal of amethist.           

 
Zuiver Momentje                           * onzuivere huid of acne              € 52,50           
De huid wordt intensief gereinigd en alle onzuiverheden worden  
verwijderd. (De kuur is aan te raden voor een beter resultaat -10%)  
 
Verfrissende Hydra Special       * ieder huidtype             € 67,50  
Perfect voor de warme dagen om even af te koelen en   
je huid op te frissen met een aangepaste reiniging!     
 

 

 

 
 
* Indien u niet 24 uur voor de behandeling annuleert, zijn wij genoodzaakt 50% van de      
behandeling in rekening te brengen. 
 
Molenstraat 49                                                                    info@schooheidssalonmomentjeik.nl 
4701 JN Roosendaal                                                        www.schoonheidssalonmomentjeik.nl 

Prijslijst lichaam Momentjes    

Paraffine bad                
Verzachtend hand badje voor zijdezachte handen               €    9,95   

 
Harsen  
Onderbenen                                     €  30,00 
Boven & onderbenen               €  50,00 

Rug reiniging  
Peeling & onzuiverheden worden verwijderd            €  29,95    

Massages & Peeling  
Gelaat – decolleté                      20 min.     €   29,50 
Hand & peeling         15 min.     €   19,50 
Voet           20 min.     €   29,50 
Voet & peeling         25 min.     €   39,45 
Voet & Gelaat – decolleté         40 min.     €   55,00    
 

Rug, nek/schouder                     25 min.     €   31,00 
Rug, nek/schouder & peeling                    30 min.     €   40,95 
Rug, nek/schouder          50 min.     €   57,00 
Rug, nek/schouder & peeling        55 min.     €   66,95  
Benen, rug, nek/schouder                    35 min.     €   42,50 
Benen, rug, nek/schouder & peeling                   40 min      €   52,45 
Benen, rug, nek/schouder         50 min.     €   62,50 
Benen, rug, nek/schouder & peeling       55 min.     €   72,45  
Full body (voeten, benen, rug, nek, armen, hoofd)      55 min.     €   62,50  

Magneet massage   
Rug, nek/schouder, armen & hoofd        30 min.      €  37,50 
Benen, rug, nek/schouder, hoofd, arm & voet          60 min.      €  65,00  

Specials  
Hot Stone massage rug        55 min.      €  64,95 
Hot Stone massage rug & peeling       60 min.      €  74,90  
Hot Stone massage benen/rug/nek        60 min.      €  69,95 
Hot Stone massage benen/rug/nek & peeling              65 min.      €  79,90   

 

 



Arrangementen 

Luxe Arrangement            100 min.  €  103,45 
Rug peeling & een rug massage 25 min. aansluitend een classic 
gezichtsbehandeling of mannen momentje   

Relax Arrangement              115 min.  € 119,95 
Rug peeling & een benen, rug/ nek massage 35 min.   
aansluitend een anti-aging gezichtsbehandeling & hand massage   

Winter Hot Stone Arrangement            135 min.  € 142,40 
Rug peeling & een rug massage met warme stenen en oliën 55 min.  
aansluitend een anti-aging gezichtsbehandeling & handmassage  

Detox Arrangement             140min.  € 172,35 
Rug peeling & rug massage & Hand scrub, pakking & hand massage 10 
min. aansluitend een classic gezichtsbehandeling of mannen momentje 
afsluitend met een voet behandeling: scrub & massage 20 min.   

Zilver Momentje Arrangement            125 min. € 134,95 
Rug peeling & een benen, rug / nek massage 50 min.  
aansluitend een classic gezichtsbehandeling of mannen momentje  

Goud Momentje Arrangement           155 min.  € 179,40 
Rug peeling & een benen, rug / nek massage 50 min.  
aansluitend een anti-aging gezichtsbehandeling & handmassage  
afsluitend met een voet behandeling: scrub & massage 20 min.   

Kristal Energie Arrangement           135 min.  € 149,95 
Rug peeling & een benen, rug / nek massage 50 min.  
aansluitend een kristal energie gezichtsbehandeling & handmassage  
- Keuze uit 3 verschillende kristallen: rozenkwarts, bergkristal of amethist. 

 
* U kunt altijd losse behandelingen erbij boeken zoals;  
- bovenlip en/of kin harsen   
- wenkbrauwen en/of wimpers verven 
 

* Indien u niet 24 uur voor de behandeling annuleert, zijn wij genoodzaakt 50% van de      
behandeling in rekening te brengen.   
 
Molenstraat 49                                                                    info@schooheidssalonmomentjeik.nl 
4701 JN Roosendaal                                                        www.schoonheidssalonmomentjeik.nl 

 


