
MOOI ONDER EEN KAP
“MOOI VAN BINNEN EN MOOI VAN BUITEN”



MOOI FACIALS
ONTSPANNENDE BEHANDELING  - 60 MINUTEN
Een huidverzorgende behandeling van 60 minuten waarbij ontspanning op de 
voorgrond staat . Deze behandeling is inclusief waxen van de wenkbrauwen en 
uitgebreide decolleté, nek- en gezichtsmassage.

PLATINUM FACIAL – 75 MINUTEN
Een ontspannende Age Defying Facial die wordt afgesloten met ons Age Defying 
Platinum Mask doordrenkt met platinum voor een zichtbaar verjongde en verstevigde 
huid. De huid ziet er direct jeugdig en stralend uit

CALMING FACIAL – 75 MINUTEN
Een zachte, kalmerende behandeling om een ontstoken, warme, blozende, rode, 
gevoelige en zeer gevoelige huid, onmiddellijk te kalmeren met behulp van intelligente 
formuleringen om het herstel van  de huid te bevorderen.

CLARITY FACIAL- 75 MINUTEN
Diepe actieve reiniging die wordt ingezet om een vette, problematische en onzuivere huid 
aan te pakken. In deze behandeling maken we gebruik van producten die de huid kalmeren, 
herstellen en zorgen voor een mooie, egalere 
en heldere huidteint.

GLOWING FACIAL – 75 MINUTEN
Een luxueuze, verhelderende behandeling om een mooie glans te geven aan zelfs de 
meest doffe huid. Een doel- en resultaatgerichte facial om problemen van pigmentatie 
een doffe huidteint aan te pakken geeft direct glans en een verhelderde huidteint.



PORE REFINING FACIAL – 75 MINUTEN
Doelgerichte resultaten en zachte exfoliatie om de poriën te reinigen en te verfijnen. 
Gladdere huidstructuur met minder zichtbare poriën.

DEEP HYDRATION FACIAL – 75 MINUTEN
Een compleet voedende en comfortabele facial om een vermoeide, geschilferde en 
veeleisende huid te herstellen. Zachte exfoliatie. Intensieve diepe vochtherstellende 
behandeling.

GEZICHTSBEHANDELINGEN
GRATIS CONSULT
Tijdens dit gratis en vrijblijvende consult kan jij alle vragen stellen over de geschikte 
behandeling voor jou.

MEET & TREAT – 45 MINUTEN
Een kennismakingsbehandeling.
Bij deze behandeling maken wij jouw wensen en verwachtingen van de behandeling 
bepreekbaar. Ook kijken we naar jouw huidbehoeften en de conditie hiervan.
Hierna volgt een korte behandeling die afgestemd is op jouw huidtype. Na de 
behandeling ontvang je een productadvies en een starterskit op maat om meteen 
thuis aan de slag te gaan.

Er wordt na de meet & treat een voor jou een gepersonaliseerd behandeltraject 
samengesteld.
Dit behandeltraject bestaat dan uit één van de Mooi Facials.

Deze behandeling is eenmalig te boeken als nieuwe klant.



VOOR ONZE SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN 
 GEBRUIKEN WE [ COMFORT ZONE ]
Het concept van [ comfort zone ] is in de gezichtsbehandelingen uniek.
[ comfort zone ] heeft een natuurlijke en aangename Oosterse benadering. De 
Oosterse rituelen en de mediterrane invloeden maken elk detail uniek. Bijzonder is 
de synergie tussen wetenschap en natuur waardoor trouw gebleven wordt aan de 
belofte van resultaat.
Comfort zone gebruiken we vooral voor  de ontspannende behandelingen.

Voor onze huidverbeterende behandelingen 
gebruiken wij Medik8. Dit is ook 100% vegan met 
wetenschappelijk bewezen resultaten.

Kortom: we kunnen jou met elke wens helpen om 
jou #nog mooier te maken.



PEELINGS
12 WEEKS TO WOW
Peeling in kuurverband.
Zes behandelingen, die zorgen voor een optimaal haalbaar resultaat.
Voor- en nazorg producten  (t.w.v. €100,-) zijn bij de prijs inbegrepen.
De kuur zal drie maanden duren, waarbij je elke twee weken een chemische  
peeling ondergaat.

REWIND PEELING
Een gerichte formulering die de collageenproductie bevordert om fijne lijntjes en 
rimpels te verminderen. Imperfecties worden vervaagd en de huid is zichtbaar 
verzacht en verjongd.

CLARITY PEELING
Een krachtige mengsel van zuren dat diep in de poriën zinkt om de huid effectief 
te zuiveren en te verhelderen. Het brengt acne snel onder controle en vermindert 
drastisch het risico op toekomstige uitbraken.

EVEN PEELING
Een verhelderende peeling die gericht is op zonschade, hyperpigmentatie en een 
doffe, vlekkerige huid. De Even peeling minimaliseert de melanine-productie, 
waardoor de pigmentatie zichtbaar vervaagt voor een egale huid.

WIST U DAT?
Peelings tevens geweldig zijn als anti-aging behandeling voor uw handen of om acne 
op de rug en zelfs de onderarm of bikinilijn behandelingen.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PEELING
• Geen exfoliërende zuren gedurende 24 uur voor een peeling
• Geen recente blootstelling aan de zon
• Geen verwijdering van gezichtshaar 7 dagen voor een peeling
• 24 uur voor een peeling moet een patch-test uitgevoerd zijn.



MEDIK8 CHEMISCHE PEELINGS

WAARDOOR ZIJN MEDIK8 PEELINGS ANDERS?
Al onze peelings zijn geformuleerd met Time Release Technologie, waardoor de 
zuren langzaam worden afgeweerd en de huid niet overweldigd raakt. Ervaar minder 
tintelingen, meer comfort en geweldige resultaten.

HOE ZAL MIJN HUID VOELEN?
24 uur na de peeling zal uw huid waarschijnlijk strak aanvoelen en rood kleuren.
Binnen drie dagen kan uw huid gaan vervellen, maar binnen een week zult u een 
heldere , meer egale huidteint zien. Gedurende 3 tot 5 dagen na de peeling is uw huid 
gevoeliger voor de zon. Breng altijd SPF- bescherming aan en verminder blootstelling 
aan de zon.

HOE BEREID IK MIJN HUID VOOR OP EEN PEELING?
Voor betere resultaten raden we aan om tijdens 2 weken voor de eerste peeling een 
CSA- huidroutine te volgen.





KAPSALON

WELK KAPSEL PAST HET BESTE BIJ DE VORM  
VAN JOUW GEZICHT?
Wat wij bijzonder vinden aan ons vak is om naar iedereen persoonlijk te kijken wie je 
bent en wat er bij je past.

Wij houden van een persoonlijke behandeling en houden ervan om je look van A tot Z 
af te maken, twijfel je over je haarkleur, wat zou er bij mij passen? Wij geven je graag 
een goed en eerlijk advies. Een passende make up? Wij draaien onze hand er niet  
voor om.

We zijn natuurlijk niet voor niets Mooi onder één kap.
We gaan voor kwaliteit en daar nemen we dan ook graag de tijd voor. We maken 
gebruik van onze kennis, ervaring en creativiteit om jou nog mooier de deur uit te 
laten gaan.



KLEUREN

JOUW HAAR IS BELANGRIJK, HET IS HET EERSTE WAT 
JE ZIET EN JUIST DAAROM GAAN WE VOOR HET BESTE 
RESULTAAT!
Wij werken met topproducten, zoals hoogwaardige shampoos, rinses, kleuringen en 
blondeermiddelen van Kevin Murphy, Illumina & Philip martins. Wanneer we gaan 
verven kijken we altijd naar je persoonlijke situatie. Elk haartype is anders en daarbij is 
de keuze van de verf heel belangrijk.

Onze specialisten zijn allemaal opgeleid voor het professioneel verven van haar en 
krijgen continu training om op de hoogte te blijven van alle kleurtechnieken.

PRIJZEN VAN ONZE MEEST GEBOEKTE BEHANDELINGEN

Dames knippen incl. hoofdmassage € 42,50

Dames wassen, knippen en stylen € 35,50

Uitgroeibehandeling € 39,00

Volledige color € 49,50*

Haarritueel € 21,00



RELAX & GENIET
Geniet van onze heerlijke haarrituelen. Wij werken met het wellness merk Philip 
Martins, deze lijn verzorgt je haar en hoofdhuid heerlijk.

Naast de perfecte verzorging zorgen we bij  deze behandeling ook voor de  
nodige ontspanning. We beginnen met een heerlijke hoofdmassage en kijken  
welk treatment er bij jouw haar past, dit treatment wordt heerlijk verwarmt en 
masserend aangebracht. 

Kortom: het is een Mooie beleving, ervaar het eens zelf.



WIE ZIJN DE DAMES VAN MOOI?
Mooi onder een kap is een klein maar professioneel team. Wij zijn verliefd op ons vak 
en brengen dat graag bij jou over. Wil je graag een eerlijk en goed advies? Dat is bij 
ons geen probleem. Wij hebben allemaal onze mooie specialiteiten.

Miriam
Dietiste en voedingscoach van powerslim

Sharona 

Atine
Eigenaresse & kapster

Esther 
Eigenaresse en kapster

Evelien
Schoonheidsspecialiste/ 
pedicure



NAGELSTUDIO 

JINGLE BELLS 
PLEASE YOURSELF WITH BEAUTIFUL CHRISTMAS NAILS
Bij ons kan je terecht voor de meest mooie handen en voeten. We zorgen voor mooi 
gelakt nagels in de kleur die je wenst. Verzorging en wellness horen daarbij natuurlijk.
Wat ons onderscheidend maakt is dat we voor elke klant een passende behandeling 
hebben.

Een mooie gellak, een stevige maar toch flexibele gelnagel, of ga je toch voor een wat 
langere set nagels kies dan voor een verlening.

Wij draaien onze hand er niet voor om en geven graag een passend advies.

ULTIEME VOETEN ONTSPANNING!
Verfrissend bad, scrub van zeezout en Sheaboter, verzorgen van de nagelriemen 
en het model vijlen van de nagels, korte massage met theeboom olie masker. De 
behandeling word afgesloten met een verzorgende balsem.

Deze behandeling staat voor rust en ontspanning. Het gaat erom dat jij helemaal tot 
rust kunt komen tijdens de behandeling. De combinatie van heerlijke geuren en het 
gebruik van hoogwaardige producten zorgen ervoor dat je weer stralend en fris de 
deur uit kunt gaan.



RUBBERBASE TREATMENT   € 45 tijdsduur +/- 60 min

Rubberbase treatment inclusief mini manicure
Rubberbase is een nieuwe generatie flexibele gel dat gebruikt wordt om de  
natuurlijke korte nagel te verstevigen (een betere en sterkere versie van het vroegere 
gellak systeem.)

BIAB VERSTEVIGINGS TREATMENT
(Overlay) versteviging van de natuurlijke nagel zonder verlenging incl mini manicure.

Biab naturel behandeling      € 60 tijdsduur +/- 90 min
Biab kleurlak behandeling      € 65 tijdsduur +/- 120min

Wilt u graag meer lengte? Maar lukt dit niet met u eigen nagels.
Kies dan voor onze builer in the bottle nagelverstevigingsbehandeling afgekort BIAB.
U heeft de keuze uit een naturel look of mooi afgelakt met een kleurlak.

*Dit is een ideale behandeling voor de nagelbijters

MANICURE
ZIN IN PRACHTIG GEMANICUURDE HANDEN?

En mooie nagels, in een sprankelende kleur, perfect gelakt?
Met onze manicure verrichten zij wonderen binnen een half uur.

Vrouwenhanden kunnen betoveren en verleiden, liefkozen en vastpakken.
Handen zijn het visitekaartje van elke vrouw, daarom verdienen ze uw bijzondere 
aandacht. De conditie van uw handen hangt af van de mate waarin u ze verzorgt. Voor 
wie de handen koestert, is onze manicure een aanrader.


