
Body 
 
Wellness Relax (+/- 30 minuten)                                         
Ontspanningsmassage van rug, nek en schouders 
€ 30 
 
Wellness De Luxe (+/- 60 minuten)                                    
Ontspanningsmassage van het hele lichaam (incl. hoofd en
voeten) 
€ 50 
 
Wellness De Luxe Compleet (+/- 90 minuten)   
Wellness De Luxe plus buik, voorzijde armen en voorzijde
benen  
€ 75 
 
Verwenmassage Body (+/- 60 minuten) 
Massage van rug, nek en schouders inclusief klei - of
algenpakking & keuze uit arm -en handmassage óf been -en
voetmassage 
€ 50 
 
Klachtenbehandeling (massage specifieke onderdelen) 
30 minuten € 30 
45 minuten € 40 
60 minuten € 50 
 
5 Rittenkaart à 30 minuten (afspraken direct inplannen) 
€ 100 
 
Zwangerschapsmassage 
Rug, hoofd en armen (zittend - 30 minuten) € 30 
Rug, armen, benen, voeten (zijdelings - 60 minuten) € 50 
 
 Fybro Massage (massage bij fibromyalgie gerelateerde
klachten)  
30 minuten € 30  
45 minuten € 40  
60 minuten € 50 
 
Klei - of Algenpakkingen los vanaf € 20 

Prijslijst
Skin 
 
Kennismaking Gezichtsbehandeling incl. huidanalyse (+/- 60 
minuten)  Basis reiniging & bescherming + producten 
uitproberen inclusief leuke goodiebag  
€ 12,50  
 
Gezichtsmassage incl. basisreiniging (+/- 30 minuten)       
Van een gezichtsmassage (decolleté, schouders en gezicht), met 
aandacht voor verschillende drukpunten, raak je heerlijk 
ontspannen. 
€ 30          
    
Verwenbehandeling Skin met Hot Towel (+/- 45 minuten) 
Dieptereiniging, Masker óf Kleipakking, Serum, Dagverzorging, 
foundation (incl. gratis hoofdmassage) 
€ 40 
 
 Combi Deal (+/- 75 minuten) 
Verwenbehandeling Skin + Gezichtsmassage 
€ 60 
  
 Wenkbrauwen epileren en/of harsen € 10 
Bovenlip of kin harsen € 10 
Wenkbrauwen verfen € 10 
 
* I.c.m. een andere behandeling slechts € 7,50 
 
Houdt bij alle gezichtsbehandelingen en -massages rekening 
met zo'n 10 minuten extra tijd voor intake en/of nazorg. 
 
Nails 
 
Gellak behandeling € 15 
Gellak behandeling incl. verwijderen oude gellak € 17,50 
 
Prijswijzigingen voorbehouden 
 
 
 
 
 



Gratis 
 
Om jou op een laagdrempelige manier met mij kennis te laten 
maken, kun je bij mij een workshop plannen voor 4-8 personen. 
Jij, als gastvraiuw, krijgt van mij de behandeling én een leuk 
product cadeau. Jouw gasten mogen zelf aan de slag met de 
producten.. Super leuk toch? 
 
Je hoeft de deur niet uit want ik kom bij jou aan huis. Ik zorg 
voor spiegeltjes, oliën, handdoeken, uiteraard de producten en 
ander gebruiksmateriaal dus je hebt er geen omkijken naar.   
 
Samen met jouw vriendinnen ga je 1,5- 2 uur aan de slag met 
de producten van Nutrimetics die ik voor jullie meeneem. Ik 
vertel jullie kort iets over de producten en daarna maken we 
per persoon een huidanalyse. 
 
Op basis daarvan ontvangen jullie tips over de producten die 
het beste bij jullie huid passen. Daarna gaan jullie lekker zelf 
aan de slag: gezicht, hals en/of decolleté reinigen,, een lekkere 
scrub en een voedende crème, 
 
De workshops zijn te boeken vanaf 4 tot 8 personen (max. 10).  

Workshops
Hot Towel  
  
Deze workshop is bij uitstek geschikt voor een vrijgezellenfeest, 
een meidenavond of zomaar om jezelf met een paar 
vriendinnen eens lekker te verwennen. 
 
De gastvrouw, de bruid of de organisator wordt extra verwend 
en jullie krijgen aan het eind uiteraard allemaal een leuke 
goodiebag met daarin o.a. een klein cadeautje én een 
cadeaubon van € 7,50 in te wisselen bij een behandeling naar 
keuze. 
 
Ook nu hoef je de deur niet uit want ik kom bij jou, de 
gastvrouw of de bruid to be aan huis. Of op welke locatie jullie 
ook maar willen. Ik zorg voor spiegeltjes, oliën, handdoeken, 
uiteraard de producten en ander gebruiksmateriaal dus je hebt 
er geen omkijken naar. 
 
Samen met jouw vriendinnen ga je 2- 2,5 uur aan de slag met 
de producten van Nutrimetics die ik voor jullie meeneem. Ik 
vertel jullie kort iets over de producten en daarna maken we 
per persoon een huidanalyse. 
 
Op basis daarvan ontvangen jullie tips over de producten die 
het beste bij jullie huid passen. Daarna gaan jullie lekker zelf 
aan de slag: gezicht, hals en/of decolleté reinigen, een lekkere 
scrub, een masker en/of een serum uitproberen, dagverzorging 
aanbrengen en een foundation. Tussendoor maken we 
natuurlijk gebruik van de hot towels en uiteraard mogen jullie 
ook de meegebrachte make-up uitproberen. 
 
De gastvrouw, bruid of organisator krijgt de behandeling van 
mij en daarnaast ook nog een lekkere gezichts- en/of 
handmassage (afhankelijk van de tijd en de (fysieke) ruimte 
die we hebben). 
 
Daarnaast krijgt zij een gratis Nutrimetics product cadeau. 
Uiteraard krijgen jullie allemaal de goodiebag met o.a. een klein 
cadeautje én de cadeaubon van € 7,50 voor korting op een 
behandeling naar keuze. 
 
Deze workshop is inclusief een lekker glaasje bubbels per 
persoon. 
 
€ 20 per persoon 
 
 
 
 
 
 
 

Cadeaubonnen
Wil je een leuk cadeau geven voor de verjaardag van een 
goede vriendin, voor moederdag, onder de Kerstboom of 
gewoon zomaar? Denk dan eens aan een fijne cadeaubonbon 
van Beautiful Wellness. Verkrijgbaar in elk door jouw gewenst 
bedrag en geldig op alle behandelingen.  De bon wordt mooi 
verpakt en uiteraard doe ik er ook een leuke goodie bij.

Johanniterlaan 24, 3841 DT Harderwijk 
info@beautifulwellness.nl l 06 109 71 758 
https://www.beautifulwellness.nl 
KvK 57926727


