Aandacht, rust en

ontspanning

!

Schoonheidsbehandelingen
Moduleren

Met gezichtsbehandeling

Wenkbrauwen met pincet

8,50

4,50

Wenkbrauwen met wax

9,00

5,00

Bovenlip

8,50

4,50

Bovenlip en kin

11,50

7,50

Bovenlip, kin en wangen

16,50

12,50

Oksels

15,00

-

Onderarmen

19,50

-

Rug

29,00

-

Bikinilijn

17,50

-

Bovenbenen

15,00

-

Onderbenen

25,00

-

Wenkbrauwen

8,50

4,50

Wimpers

9,00

7,50

Wenkbrauwen en wimpers

16,50

12,00

Waxen

Verven

Make-up
Voor speciale gelegenheid

19,95

Na afloop behandeling

9,95

Met individueel advies

35,00

Make-up Studio

De kunst van
professionele make-up!
Van topmodellen op catwalkparty’s
als The New York Fashion Week tot
musicalsterren in de Joop van den
Ende studio’s. De make-up van Makeup Studio vind je op de beroemdste
gezichten. Het Amsterdamse merk is
wereldwijd bekend. En biedt ook Mimosa
een ruime keus aan kwaliteitsproducten
in ontelbare kleuren. Voor mij een feest
om mee te werken!

Natuurlijke
gezichtsbehandelingen

Specifieke
gezichtsbehandelingen

Squalan Basis

| 20 minuten

Acne-startfase

• Reinigen

• Onzuiverheden verwijderen

• Suikerpeeling

• Squalan Pure

Squalan Uitgebreid

| 60 minuten | incl. basis, plus:

29,00

| 75 minuten | incl. uitgebreid, plus:

39,00

• Huidanalyse

• Reinigend masker

• Diepte reiniging

• Matterende crème

• Onzuiverheden verwijderen

47,50

Acne-onderhoudsfase

| 30 minuten

25,00

• Reinigen

• Gezichtsmassage
• Masker

Squalan Luxe

| 60 minuten

• Onzuiverheden verwijderen
• Matterende crème

69,00

• Nekmassage
• Schoudermassage
• Decolletémassage
• Oogserum
• Vliesmasker

Squalan Wellness | 90 minuten | incl. luxe, plus:
• Hand- of voetpakking
• Hand- of voetmassage tijdens masker

95,00

Squalan

100% natuurlijke huidverzorging!
Squalan is het resultaat van een lange zoektocht
naar de ideale huidverzorging met natuurlijke
producten, die verzachtend, kalmerend en
herstellend werken. Mimosa kiest voor hun eerlijke
en natuurlijke ingrediënten, die het antwoord
vormen voor iedereen die op zoek is naar een veilige,
betrouwbare en 100% natuurlijke huidverzorging.

specifieke
arrangementen
Massage-arrangement

| 45 minuten

49,00

Bruiningsspray-arrangementen

Wellbeing-massage met hot stone:

Spray Tan Basis | 15 minuten

• Hoofd

• Gezicht & decolleté

15,00

• Nek
• Schouder

Spray Tan Uitgebreid | 30 minuten | incl. basis, plus:

• Rug

• Armen & benen

30,00

• Armen
• Handen

Spray Tan Luxe | 45 minuten | incl. uitgebeid, plus:

• Voeten

• Hele lichaam

Tiener-arrangement

| 60 minuten

35,00

45,00

Mannen-arrangementen

• Reinigen (advies)

Gezichtsverzorging Basis | 20 minuten

• Peeling/scrub

• Huidanalyse

• Onzuiverheden verwijderen

• Wenkbrauwen bijwerken

• Gezichtsmassage

• Reinigen

• Verzorgend masker

• Peeling /scrub

• Make-up (advies)

• Onzuiverheden verwijderen

19,50

• Dag/nachtmasker

Bruidsarrangement

| 90 minuten

99,00

Gezichtsverzorging Uitgebreid | 45 minuten | incl. basis, plus:

42,50

• Gezichtsmassage

• Schoonheidsbehandeling

• Crème masker

• Verzorgende gezichtsbehandeling

• Moisturizer

• Proef make-up
• Make-up op trouwdag

Gezichtsverzorging Luxe | 60 minuten | incl. uitgebeid, plus: 57,50
• Nekmassage
• Halsmassage
• Schoudermassage
• Oogpakking

Verzorgende
gezichtsbehandelingen
Tyro Basis

| 20 minuten

19,50

• Huidanalyse

• Onzuiverheden verwijderen

• Reinigen

• Dag / nacht masker

• Peeling/scrub

Tyro Uitgebreid

| 30 minuten | incl. basis, plus:

27,50

• Crème masker
• Verzorgende crème

Tyro Luxe

| 45 minuten | incl. uitgebreid, plus:

39,00

• Oogmasker

Tyro

• Oogserum
• Oogcrème

Tyro Superieur

| 45 minuten | incl. luxe, plus:

• Anti-aging peeling

• Anti-aging serum

• Anti-aging masker

• Anti-aging oogcrème

• Vlies masker

• Anti-aging dag/nacht crème

Tyro Wellness

| 60 minuten | incl. superier, plus:

• Hand- of voetmassage
• Hand- of voetpakking

49,00

65,00

De wetenschap voor een
perfecte huid!
Baanbrekende huidverzorging en
-verbetering op basis van het beste
wat de wetenschap en natuur te bieden
hebben. Dat is Tyro! Mimosa gelooft in
hun ﬁlosoﬁe dat de huid niet alleen van
buiten, maar ook van binnenuit verzorgd
moet worden voor optimaal resultaat.
Met de productlijnen van Tyro kan ik voor
iedere huid een passende behandeling
bieden.

Ontspannende
gezichtsbehandelingen
Tyro Basis

| 45 minuten

29,50

• Huidanalyse

• Gezichtsmassage

• Reinigen

• Hoofdhuidmassage

• Peeling/scrub

• Dag/nacht masker

• Onzuiverheden verwijderen

Tyro Uitgebreid

| 60 minuten | incl. basis, plus:

37,50

• Crème masker
• Rustmoment
• Verzorgende crème

Tyro Luxe

| 60 minuten | incl. uitgebreid, plus:

49,00

• Oogmasker
• Oogserum
• Oogcrème

Tyro Superieur

| 60 minuten | incl. luxe, plus:

• Anti aging peeling

• Anti-aging serum

• Anti-aging masker.

• Anti-aging oogcrème

• Vliesmasker

• Anti-aging dag/nacht crème

Tyro Wellness

| 75 minuten | incl. superieur, plus:

• Hand- of voetmassage
• Hand- of voetpakking

59,00

75,00

Chi Natural Life

Verzorging voor lichaam
en geest!
Chi Natural Life vergroot het bewustzijn
van de positieve werking van natuurlijke
producten op de gezondheid. Mimosa
vertrouwt op de verbinding die de
producten van Chi Natural Life maken
tussen de levenskracht van de natuur
en jouw gezondheid! Achter die eerlijke
en natuurzuivere verzorging sta ik voor
100%.

Wellbeing
gezichtsbehandelingen
Tyro Basis

| 60 minuten

• Huidanalyse
• Reinigen, peeling/scrub van:
- Het gezicht
- De nek
- De hals
- Het decolleté

39,50
•
•
•
•
•
•

Gezichtsmassage
Hoofdhuidmassage
Schoudermassage
Nekmassage
Decolletémassage
Dag/nacht masker

• Onzuiverheden verwijderen

Tyro Uitgebreid

| 75 minuten | incl. basis, plus:

47,50

• Crèmemasker
• Rustmoment
• Verzorgende crème

Tyro Luxe

| 90 minuten | incl. uitgebreid, plus:

59,00

• Oogmasker
• Oogserum
• Oogcrème

Tyro Superieur

| 90 minuten | incl. luxe, plus:

• Anti aging peeling
• Anti-aging masker
• Vliesmasker

69,00

• Anti-aging oogcrème
• Anti-aging dag/nacht crème
• Nek- en decolletécrème

• Anti-aging serum

Tyro Wellness

| 90 minuten | incl. superieur, plus:

• Hand- of voetpakking
• Hand- of voetmassage

85,00

Een
schakeltje
in jouw
uiterlijke
én
innerlijke
balans

Mimosa

Een moment voor jezelf!
Je laten stralen van schoonheid en laten genieten van massages. In
een serene ruimte, die warmte en gemoedelijkheid uitstraalt. Zodat
jij even helemaal tot jezelf kunt komen. Daar draait het al sinds
2009 om bij Mimosa
(Mirjam Mooiweer Salon).
Jou de aandacht, rust en ontspanning geven, die bijdraagt aan
jouw wellbeing. Dat is geluk voor mij. Daarom staat bij Mimosa
de tijd even stil en maak ik van ieder bezoek een kado voor jezelf.
Als vakvrouw, maar ook als schakeltje in jouw uiterlijke én innerlijke
balans.

Mirjam Mooiweer
Mimosa werkt op eigen ’wijze’:
• Door kwaliteit
• Met betrokkenheid
• In puurheid

Mag ik jou zo ook aandacht, rust en
ontspanning geven?
Bel:

06- 51 26 38 03

Whatsapp:

06- 51 26 38 03

Mail:

info@schoonheidssalonmimosa.nl

Bezoek:

Dominee A.C. van Raalteweg 4
7946 AE Wanneperveen

Openingstijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-13.00
In overleg
Gesloten

18.30-21.00
15.00-17.00
15.00-17.00

