
Schoonheidssalon B’eau Wellness

Victor Braeckmanlaan 180, 

9040 Gent

Wij werken uitsluitend op afspraak.  

Tel.: 09 335 28 90  

Mail: wellness.gent@lago.be 

Online agenda:

www.treatwell.be/salon/beau-wellness

Boek nu je afspraak

Wil je graag op de hoogte zijn van alle nieuwste trends?  
Volg ons op Facebook en Instagram!

Prijslijst 
schoonheidssalon

HAAL(T) HET MOOISTE UIT JEZELF

ZO VERLOOPT JOUW VERZORGING  
VANAF 18 MEI

Voel je je ziek, ben je verkouden of heb je symp-
tomen?  
Annuleer dan je afspraak. We plannen graag je afspraak in op een 
ander moment.

We willen dat jij en de naasten in ‘je bubbel’ maar ook je schoon-
heidsspecialiste en haar geliefden in een uitstekende gezondheid 
blijven. Respecteer daarom alle voorgeschreven veiligheidsmaat-
regelen tijdens je bezoek aan B’eau Wellness. Bij het niet naleven 
van de afspraken zal de verzorging stop gezet worden. 

Ontsmet je handen voor het binnenkomen.

Zet je mondmasker op vooraleer je het schoonheidssalon binnen-
komt. Ook in het salon draag je steeds een mondmasker om onze 
schoonheidsspecialistes te beschermen. 

Bij manicures, gellak of gelnagels koop je een persoonlijke 
vijl aan € 2,00. Wij bewaren deze veilig voor jou en gebruiken ze 
opnieuw bij je volgende afspraak.

Hou je gsm in je handtas of jas en bewaar je sleutels en portefeuille 
in je handtas of jas tijdens de verzorging.

Je kan je verzorging enkel elektronisch betalen. Uit veiligheidsover-
wegingen wordt er geen cash in ontvangst genomen.

We beschermen jou tijdens je bezoek.

Onze schoonheidsspecialistes ontsmetten continue hun handen en 

dragen handschoenen, mondmasker en face shield.

Na elke verzorging worden de cabine, toestellen, instrumenten ... 

ontsmet.

Hebben deze maatregelen een invloed op de 
prijs?

Omwille van de extra veiligheidsmaatregelen en stijging van de 

productprijzen (vb. hygiëne) in onze sector, kennen ook onze verzor-

gingen een prijsstijging van 10%.

Draag zorg voor jezelf en elkaar. 

Tot snel!

Wat moet ik weten vooraleer  
te reserveren bij B’eau Wellness?

Elke verzorging is zoals voorheen steeds op reservatie. 
Voorlopig kunnen er geen gelaatsverzorgingen  

en massages geboekt worden.  
Voor alle andere verzorgingen kan je natuurlijk bij ons 

terecht. 

Kom op tijd voor je afspraak. 

Ben je iets te vroeg? Prima!  
Je wacht dan buiten het schoonheidssalon om het  

aantal bezoekers in de ruimte te beperken. 
 

Ben je toch te laat? Uit respect voor de volgende klant, 
kan je afspraak niet doorgaan. Je geplande verzorging 

wordt wel aangerekend.



WIMPERBEHANDELINGEN
• Kleuren wimpers  .............................................................  € 12,00 

(Licht gekleurde wimpers extra kleur geven of ter vervanging van je  

dagelijks laagje mascara)

• Wimperlift  ..........................................................................   €   61,00             
(Natuurlijke wimpers worden optisch langer gemaakt. Geen wimperkrultang of 

mascara meer nodig)

• Wimperextensions: one-by-one .................................  € 99,00 
(Natuurlijke look: per wimperhaartje wordt er 1 wimperextension  

geplaatst op de natuurlijke wimper)

• Wimperextensions: volume 3D  ..................................  € 132,00 
(Volle of glamour look: per wimperhaartje worden er 3 wimperextensions  

geplaatst op de natuurlijke wimper)

• Wimperextensions: 

bijwerken na 2 weken  ........................................................  € 25,00

bijwerken na 3 weken .........................................................  € 40,00

bijwerken na 4 weken .........................................................  € 45,00

verwijderen .............................................................................  € 17,00

WENKBRAUWVERZORGING
• Shaping wenkbrauwen ..................... ............................    € 15,00 

(Vorm geven aan de wenkbrauwen, aangepast aan jouw gezichtsvorm)

• Epileren / waxen: bijwerken ........................................    € 9,00 
(Bijwerking van geshapete wenkbrauwen)

• Kleuren wenkbrauwen  ..................................................  € 12,00 
(Licht gekleurde wenkbrauwhaartjes extra kleur geven voor een vollere look.  

De huid kleurt niet mee. Combineerbaar met je eigen wenkbrauwpotlood.  

Kleur blijft tot 3 weken)

• Shaping + kleuren wenkbrauwen  .............................  € 21,00

• Shaping + henna wenkbrauwen ................................  € 26,00 
(100% natuurlijk product. Licht gekleurde wenkbrauwhaartjes extra kleur geven 

voor een vollere look. De huid wordt mee gekleurd. Kleur blijft tot 2 weken op 

de huid, tot 6 weken op de haartjes. Afhankelijk van huidtype en correcte nazorg)

SPRAY TANNING
• Volledig lichaam  ................................................................  €  32,00

• Boven- of onder- 
lichaam  ................................................................................    € 21,00 
(Een gezond zomers kleurtje, natuurlijke teint. Effect is zichtbaar binnen 8 

uur)

ONTHARING LICHAAM
• Onder- of bovenbenen  ..................................................  € 20,00

• Volledig benen ..................................................................  € 35,00

• Bikinilijn ................................................................................  € 16,00

• Brazilian ...............................................................................  € 27,00

• Onderbuik ............................................................................  € 11,00

• Borstkast .............................................................................  € 27,00

• Rug .........................................................................................  € 30,00

• Armen ...................................................................................  € 16,00

• Oksels ...................................................................................  € 12,00

ONTHARING GELAAT 
• Kin  ...............................  € 9,00

• Bovenlip......................  € 9,00

• Wangen ......................  € 13,00

• Volledig gelaat  ........  € 30,00 
(Kin - bovenlip - wangen - wenkbrau-

wen)

MANICURE
• Klassieke verzorging  ........... € 25,00 

(Vijlen - knippen - nagelriem verzorgen - eelt 

raspen)

• Nagels lakken ............................... €10,00

• Spa verzorging ..................................................................  € 40,00 
(Klassieke verzorging + reiniging - peeling - masker - massage)

GELLAK 
Variant van nagellak met een iets dikkere structuur waardoor de lak langer 

blijft zitten dan normale nagellak. Voelt natuurlijk aan.

• Gellak handen met mini-manicure  ............................  € 38,00 
(Blijft tot 2 à 3 weken)

• Gellak voeten met mini-pedicure  ..............................  € 35,00 
(Blijft tot 6 weken)

• Verwijderen gellak met mini-mani- / pedicure  ....  € 15,00 
(Verwijderen gellak - vijlen nagels - verzorgende en verstevigende nagellak)

GELNAGELS 
Een harde gel wordt aangebracht op de nagels waardoor ze steviger zijn na 

de gewone nagel..Voelt dikker aan dan gellak. 

• Op eigen nagels  ...............................................................  € 45,00 
(Blijft tot 4 weken)

• Met verlengingen  ............................................................  € 60,00 
(Verlenging met tips of sjablonen. Blijft tot 4 weken)

• Verwijderen gelnagels  ..................................................  € 20,00 
(Verwijderen gellak - vijlen nagels - verzorgende en verstevigende nagellak)

PEDICURE
• Klassieke verzorging  ......................................................  € 30,00 

(Vijlen - knippen - nagelriem verzorgen - eelt raspen)

• Verzorgende pedicure  ...................................................  € 25,00 
(Vijlen - knippen - nagelriem verzorgen - eelt raspen - eelt verwijderen - 

hydraterende verzorging)

• Nagels lakken ...........................................€ 9,00

• Spa verzorging ..................................€ 45,00 
(Klassieke verzorging + reiniging - peeling - masker - 

massage)


