
Kennismakingsaanbiedingen
Decléor Aromaplastiebehandeling voor € 45,00 
complete behandeling, duur 75 min. (normaal € 61,-)

Aromaplastie, een 100% natuurlijke verzorgingsbehandeling. Deze 
hydraterende en oppeppende verzorging bevordert de opname van 
de essentiële ingrediënten en de vitamines door de huid en geeft uw 
huid al na de eerste verzorging haar stralende en fl uweelzachte aspect 
terug.

Het Franse cosmeticamerk Decléor is op basis van aromatherapie. 
Aromatherapie heeft bewezen een zeer effectieve methode te zijn 
om huidproblemen aan te pakken. Decléor selecteert nauwgezet de 
aromatische planten en maakt gebruik van hun intensieve kracht in 
de vorm van essentiële oliën en specifi eke crèmes. Het beroemde 
DUO-Concept, een olie mèt een crème, staat voor een intensieve 
werking en een zeer goed resultaat! 

Carita Renovateurbehandeling voor € 55,00 
complete behandeling, duur 75 min. (normaal € 80,50)

Deze ongeëvenaarde behandeling voor het gelaat, geschikt voor alle 
huidtypen, zorgt voor een egale, glanzende en stralende huid door 
gebruik van de bijzondere Carita Renovateur techniek. Een zeer ont-
spannende behandeling mede dankzij een uitgebreide massage.

De verzorgingslijn CARITA combineert de schoonheid van de hand-
beweging met specifi eke, modellerende massagetechnieken en zeer 
doeltreffende producten voor een uitzonderlijk resultaat. De ambitie 
van CARITA is de schoonheid van de vrouw…. Haar dag in dag uit 
begeleiden bij haar dagelijkse schoonheidsbehandeling om het unieke 
in haar te benadrukken en haar charme te onthullen door haar speciaal 
op haar behoeften afgestemde schoonheidsproducten te bieden.
Specifi ek verzorgende producten, tegelijkertijd effi ciënt en weldadig, 
unieke, bijna magische texturen en subtiele betoverende geuren.
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 Exclusief bij BeauMel Schoonheidsinstituut 
GATINEAU 

Gatineau kenmerkt zich door een zeer gespecialiseerd assortiment, dat voor ieder huidtype en iedere 
huidconditie een eigen salonbehandeling en verzorgingslijn biedt. Met name de mogelijkheid om 

producten uit diverse verzorgingslijnen te combineren zorgt ervoor dat voor ieder huidtype en voor 
iedere behoefte een oplossing-op-maat gevonden kan worden. 

 
 

KENNISMAKINGSAANBIEDING 
Gatineau Essentiële Behandeling voor  46,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze kennismakingsbehandelingen bestaan ieder uit: 
Persoonlijk huidadvies • Reiniging van het gelaat • Epileren • Dieptereiniging 
Concentraat • Massage • Masker • Dagcrème afgestemd op uw huidtype   

Wimperextensions: One-by-one  techniek/haartje voor haartje.

BeauMel werkt met topkwaliteit mink wimperextensions van het merk Blink. 
Onze gediplomeerde specialiste bevestigt wimper voor wimper een 
verlenging van hoogwaardig, anti-allergisch materiaal aan uw eigen 
wimperhaartjes. De extension voelt u niet zitten, zien er heel natuurlijk uit 
en er is altijd een lengte, dikte en krul die bij u past. Het bevestigingsmiddel 
is vrijwel onzichtbaar, de wimpers blijven zacht en flexibel. 
Wimperextensions zijn bewezen onschadelijk voor de eigen wimpers.

Kennismakingsaanbieding

Nieuwe set mink wimpers voor slechts € 75,- (Normaal: € 90,-)

www.beaumel.nl

complete behandeling, duur 75 min. (normaal €66,-)


