(Aangepast aan uw huidtype)
€ 45,00

'Normale gezichtsbehandeling.'
*Huidanalyse
*Reiniging
*Epileren en evt. harsen
*Peeling
*Stoombad
*Onzuiverheden verwijderen
*Masker
*Verzorgende crème

€
'Complete gezichtsbehandeling.'
*Huidanalyse
*Reiniging
*Epileren en evt.harsen
*Peeling
*Stoombad
*Onzuiverheden verwijderen
*Ontspannende massage
*Masker
*Verzorgende crème en evt. lichte make-up

* Harsen/epileren wenkbrauwen
* Harsen wenkbrauwen en bovenlip
* Verven wenkbrauwen
* Verven wimpers
* Harsen en verven wenkbrauwen
* Harsen, verven wenkbrauwen en wimpers
* Harsen, verven wenkbrauwen en bovenlip
* Harsen bovenlip of kin
* Harsen bovenlip en kin
* Harsen wenkbrauwen, bovenlip en kin
* Harsen wenkbrauwen, bovenlip, kin en
wenkbrauwen en wimpers verven
* Harsen oksels
* Harsen rug
*Paraffine pakking
(verwennerij voor droge en ruwe handen)

'voor een speciale gelegenheid'
*Feestelijke make-up
*Feestelijk kapsel opsteken
* Model föhnen / krullen of stijlen
- tot schouderlengte
- lang haar
€ 5,00

* Wenkbrauwen verven
* Wimpers verven
* Lichte Make-up

‘U kunt uw eigen behandeling ook zelf
samenstellen aan de hand van de volgende
modules’

‘Stralen op de mooiste dag!’
* Bruids make-up incl. proef make-up en
bruids kapsel incl. proef kapsel.
€ 12,00
€ 18,50
€ 9,50
€ 10,00
€ 18,50
€ 27,00
€ 20,00
€ 8,50
€ 15,00
€ 25,00

- kort haar
- lang haar
Kiest U voor enkel;
* Bruids make-up incl. proefmake-up
of
* Bruids kapsel incl. proefkapsel
- kort haar
- lang haar
* Kapsel bruidsmeisje
(ook mogelijk op locatie)

€ 35,00
€ 18,50
€ 27,00
€ 18,50

€ 25,00
€ 45,00
€ 19,50
€ 25,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Wassen
Knippen pony
Knippen tot en met 12 jaar
Knippen / drogen heren
Knippen / model föhnen dames
Uitgroei verven
Verven
Verven plus highlights / lowlights
Highlights / lowlights
Extra kleur over highlights
Coupe soleil
Permanent
Straighten
Toeslag lang haar

prijzen en wijzigingen onder voorbehoud

€ 175,00
€ 235,00
€ 95,00
€ 110,00
€ 155,00
€ 18,50

€ 3,00
€ 7,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 20,00
€ 38,50
v.a. € 42,00
v.a. € 52,00
v.a. € 50,00
v.a. € 23,50
€ 45,00
v.a. € 51,50
v.a. € 58,00
€ 17,50

Beautysalon

Beautysalon Charlyn
Pieter Stuyvesantweg 40
8478 HE Sonnega (bij Wolvega)
Tel: 06 - 52 09 40 71
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag: 9:00-17:30 uur
Woensdag tot 21.00 uur

Haarverzorging

Huidverzorging

www.bruidshoevecharlotte.nl

&
Vanuit Heerenveen:
Via de snelweg richting Wolvega
Neem na 7.5 km afslag Ter Idzard[afslag 9]
Sla na 0.5 km rechtsaf richting Ter Idzard
Neem na 2.8 km de eerste afslag op de rotonde (de Om den Noort)
Neem na 225 m de tweede afslag op de rotonde (de Heerenveenseweg)
Ga na 150 m schuin rechts de Heerenveenseweg (N351) op richting
Emmeloord
Ga na 30 m rechtsaf de Haulerweg (N351) op richting Emmeloord
Neem na 1.6 km de derde afslag op de rotonde (de Pieter
Stuyvesantweg (N351)) richting Emmeloord
Neem na 0.8 km de eerste afslag op de rotonde
(op de Pieter Stuyvesantweg)
Na 500 m bent u gearriveerd aan uw rechterhand! (Bruidshoeve Charlotte)
Vanuit Emmeloord:
Vertrek vanaf de muntweg.
Verlaat de muntweg (N331), en sla links af de Kuinderweg (N351)
in. Volg deze weg voor 4.8 km.
Neem de rotonde Kuinderweg (N351) en verlaat deze bij de 2de afrit.
Dit is de Kuinderweg(N351).
Vervolg uw route voor 2.8 km op de Kuinderweg (N351), U blijft
rechtdoor rijden.
Neem de rotonde (N351) en verlaat deze bij de 3de afrit.
Dit is de Slijkenburgerdijk (N351).
Blijf op deze weg en ga verder voor 2.5 km.
U rijd nu Westellingwerf binnen.
U blijft rechtdoor rijden.De Slijkenburgerdijk (N351), gaat over in de
Pieter Stuyvesantweg. Deze blijft U volgen voor 13 km.
U bent gearriveerd aan Uw linkerhand! (Bruidshoeve Charlotte)

