STAPPENPLAN VOOR HUID & HAAR
Huid
3 tot 6 maanden voor de bruiloft
Onze schoonheidsspecialiste maakt samen met u
een behandel- en verzorgingsprogramma. Draagt u
liever weinig make-up op uw bruiloft, dan raden wij
extra gezichtsbehandelingen aan. Afhankelijk van
de resultaten van de huidanalyse, kunt u bijvoorbeeld kiezen voor huid verbeterende technieken,
permanente make-up voor perfecte wenkbrauwen
en wimperextensions. In onze schoonheidssalon
werken wij met de producten van Skeyndor.
Nagels
4 tot 6 weken voor de bruiloft

A Grotestraat 204
7622 GT Borne
T 074 - 266 00 16
M 06 - 13 17 31 35

Kiest u voor een shellac manicure en pedicure dan
plannen wij voor de manicure gemiddeld 3 behandelingen in, vanaf ongeveer 6 tot 4 weken voor de
bruiloft, om de nagels op een mooie gelijke lengte
te krijgen. De shellac blijft minimaal 2 weken perfect op de nagels zitten en heeft een verstevigende
werking. Mochten uw natuurlijke nagels niet zo
sterk zijn, dan kunt u bij ons ook kiezen voor acrylnagels.

E Info@beautysalonborne.nl
W www.beautysalonborne.nl

Bruids make-up
2 weken voor de bruiloft

Beauty Salon Borne

In de aanloop naar de bruiloft zal onze schoonheidsspecialiste een proef make-up verzorgen.

Zodat op uw trouwdag uw make-up precies wordt
aangebracht zoals u dat wilt. Wij gebruiken het
trendsettende make-up merk Pupa Milano. Pupa
Milano is samengesteld uit natuurlijke producten
en heeft een hoog pigmentgehalte, dus met de
kleurvastheid zit u gegarandeerd goed.

Beauty
Salon

Borne - Hengelo

Haar
2 weken voor de bruiloft
Uw kapsel moet natuurlijk passen bij uw persoonlijkheid, jurk en make-up. Daarom plannen we een
proefkapsel in onze salon, eventueel in combinatie
met uw proef make-up. Een bruidskapsel is echt
het werk van specialisten. Bij de Beauty Salon Borne
bent u aan het juiste adres. Dit is een uitstekende
‘generale repetitie’ voor de echte trouwdag. Dan
nemen we de tijd om te bedenken hoe het kapsel
er op de huwelijksdag uit gaat zien. Hierdoor weten
we ook hoeveel tijd er nodig is op de dag zelf. Wij
werken exclusief met de producten van Keune.

BRUIDSARRANGEMENTEN
Uw adres voor:

Haar, Nagels, Huid, Make-up & Ontharing

De laatste zaken
De week voor de bruiloft
Wenkbrauwen epileren en modeleren.
Laat onze schoonheidsspecialiste uw benen, oksels
en bikinilijn minimaal 3 dagen voor de trouwdag
waxen. Ook kan zij uw decolleté en rug verzorgen.
Onze nagelstyliste maakt de laatste afspraak voor

COMPLETE VERZORGING
VAN DE BRUID ONDER 1 KAP

Beauty Salon Borne is de Bruid Specialist
Een stralende huid, verzorgde handen & nagels
en een prachtig kapsel. Wij laten u van top
tot teen stralen op uw huwelijksdag. Voor
een optimaal resultaat hebben we alvast een
stappenplan voor u gemaakt. Laat u gerust
vrijblijvend door ons adviseren zodat wij een
passend arrangement voor u kunnen samenstellen dat bij uw levensstijl en uw budget
past.

Bruidsarrangement Luxe

Bruidsarrangement Royal

•

•

•
•
•

Nagels french manicure of kleur met shellac of
een set acryl nagels
Proef make-up in de salon
Proef kapsel in de salon
Make-up en kapsel op de dag van de bruiloft

•
•
•
•

€325,-

•

Nagels french manicure of kleur met shellac of
een set acryl nagels
Proef make-up in de salon
Proef kapsel in de salon
Make-up en kapsel op de dag van de bruiloft
Gelaatsbehandeling, inclusief epileren, verven
en harsen
Knippen en kleuren kapsel

€449,-

Alle behandelingen vinden plaats bij de Beauty
Salon Borne en afspraken kunnen gemakkelijk
gecombineerd worden. Zo bespaart u tijd en
energie en kunt u heerlijk ontspannen naar de
bruiloft toeleven.

Stel uw eigen pakket samen:
•
•
•

Bruidsmake-up (incl. proef make-up)
(Op locatie € 135)
Bruidskapsel (inclusief proef kapsel)
(Op locatie € 199,50)
Bruidsnagels

€ 109,95
€ 149,95
€ 65,-

Extra:
Denkt u op uw trouwdag ook aan uw ouders, vriendinnen, zussen, broers, schoonzussen, zwagers en
bruidsmeisjes?
•
•
•
•

Opsteken haar dames
Make-up
Opföhnen
Knippen heren

€ 35,€ 24,95
€ 17,95
€ 17,95

Op locatie:
De bruiloft

Op elk
bruidsarrangement

GRATIS

1e laserbehandeling
van de oksels

€5 KORTING
BIJ INLEVERING VAN
DEZE VOUCHER
LINGERIESPECIAALZAAK, MARKT 12, BORNE

Voor een optimaal persoonlijke behandeling komen
kapsters en visagisten uit ons team op uw huwelijksdag ook bij u thuis of op de locatie.
Gemiddelde extra kosten afhankelijk van de afstand.
Prijzen van een persoonlijke behandeling bij uw thuis
zijn op aanvraag

