
OpeningstijdenOpeningstijden

Dinsdag t/m vrijdag  : 9.00-20.00 uur
Zaterdag : 9.00-16.00 uur

AdresgegevensAdresgegevens

Mooi voor jou : Hatertseweg 556
    6535 ZV Nijmegen
    024 356 64 01
    info@mooi-voorjou.nl
    www.mooi-voorjou.nl

SchoonheidssalonSchoonheidssalon

Voor een doelgerichte 
schoonheidsbehandeling, 
speciaal voor U op maat, 

raadpleeg uw schoonheidsspecialist.

• Basis (40 minuten) € 53,00
 Huidanalyse, reinigen, epileren, vochtbehandeling, 

verwijderen van milia’s en comodonen, masker, 
verzorgende crème.

• Standaard (70 minuten) € 60,50
 Huidanalyse, reinigen, epileren, vochtbehandeling, 

verwijderen van milia’s en comodonen, gelaatsmassage, 
masker, verzorgende crème.

• De luxe (80 minuten) € 70,50
Huidanalyse, reinigen, epileren, peeling, vochtbehandeling, 
verwijderen van milia's en comodonen, gelaatsmassage 
met extra rug- en nekmassage, masker aangepast aan de 
behandeling met een verzorgende crème.

• Acné (40 minuten) € 47,50
 Huidanalyse, reinigen, vochtbehandeling, verwijderen van 

milia’s en comodonen, masker, verzorgende crème.

• Epileren wenkbrauwen € 12,50

• Verven wimpers
 of wenkbrauwen € 14,00

• Verven wimpers en wenkbrauwen € 26,50

• Kin of bovenlip harsen € 12,50

• Kin en bovenlip harsen € 22,00

• Bikinilijn harsen € 23,50

• Onderarmen harsen € 23,00

• Gehele armen harsen € 30,00

• Onderbenen harsen € 28,00

• Gehele benen harsen € 45,00

• Oksels harsen € 20,00

• Rug harsen € 34,00

• Feest make-up € 35,00



KapsalonKapsalon

Alle onderstaande kleuringen zijn 
inclusief knippen en föhnen.

• Wassen - knippen € 29,50

• Kinderen t/m 12 jaar € 18,50

• Wassen - knippen - föhnen € 35,50

• Lang haar € 39,60

• Wassen - föhnen € 28,00

• Verven € 72,00

• Lang haar € 78,65

• Highlights per 10 folies € 25,50

• Spoeling € 60,50

• Crème inclusief hoofdmassage € 7,50

• Permanent € 87,00

• Vraag naar onze
bruidsarrangementen v.a. € 110,00

Permanente Make-UpPermanente Make-Up
Voor iedereen die er op alle 
momenten van de dag verzorgd 
uit wil zien, weinig tijd heeft, 

sauna zwemmen, allergisch bent voor make-
up, moeite heeft om zich op te maken. Het blijft 
altijd op zijn plaats en loopt niet uit.

• Ooglijn boven of onder € 170,00

• Ooglijnen boven en onder € 310,00

• Liplijnen € 270,00

• Wenkbrauwen € 315,00

• Nabehandeling binnen 1 jaar         70%
 exclusief nacontrole 

Neem zelf uw EMLA zalf mee

Hand- en nagelverzorgingHand- en nagelverzorging

Altijd verzorgde handen.

• Gel nagels volledige set
 Natural look € 68,50
 French look € 72,00

• Versteviging natuurlijke nagels
 Natuurlijke nagels € 56,50

Nabehandeling natural look € 42,00
Nabehandeling French look € 47,50

• Nail art v.a.  € 10,00

• Gel color lak bij OPI
 Gel color  € 30,00
 Verwijderen/modeleren € 7,50

• Natuur nagels
Standaard manicure € 23,00

 Modeleren van de nagels, verzorging nagelriemen, 
verzorgende crème.

• Luxe Spa manicure € 27,50
 Voor mooie witte nagels en zachte handen. 

Verzachtende scrub, verzorging van de nagelriemen 
en nagels, kleine massage.

• Nagels lakken € 14,00

Kadobon voor jouKadobon voor jou
Wil je iemand verassen met een 
orgineel kado? Geef een kado-
bon van Mooi voor jou.



KapsalonKapsalon

Alle onderstaande kleuringen zijn 
inclusief knippen en föhnen.

• Wassen - knippen € 29,50

• Kinderen t/m 12 jaar € 18,50

• Wassen - knippen - föhnen € 35,50

• Lang haar € 39,60

• Wassen - föhnen € 28,00

• Verven € 72,00

• Lang haar € 78,65

• Highlights per 10 folies € 25,50

• Spoeling € 60,50

• Crème inclusief hoofdmassage € 7,50

• Permanent € 87,00

• Vraag naar onze
bruidsarrangementen v.a. € 110,00

Permanente Make-UpPermanente Make-Up
Voor iedereen die er op alle 
momenten van de dag verzorgd 
uit wil zien, weinig tijd heeft, 

sauna zwemmen, allergisch bent voor make-
up, moeite heeft om zich op te maken. Het blijft 
altijd op zijn plaats en loopt niet uit.

• Ooglijn boven of onder € 170,00

• Ooglijnen boven en onder € 310,00

• Liplijnen € 270,00

• Wenkbrauwen € 315,00

• Nabehandeling binnen 1 jaar         70%
 exclusief nacontrole 

Neem zelf uw EMLA zalf mee

Hand- en nagelverzorgingHand- en nagelverzorging

Altijd verzorgde handen.

• Gel nagels volledige set
 Natural look € 68,50
 French look € 72,00

• Versteviging natuurlijke nagels
 Natuurlijke nagels € 56,50

Nabehandeling natural look € 42,00
Nabehandeling French look € 47,50

• Nail art v.a.  € 10,00

• Gel color lak bij OPI
 Gel color  € 30,00
 Verwijderen/modeleren € 7,50

• Natuur nagels
Standaard manicure € 23,00

 Modeleren van de nagels, verzorging nagelriemen, 
verzorgende crème.

• Luxe Spa manicure € 27,50
 Voor mooie witte nagels en zachte handen. 

Verzachtende scrub, verzorging van de nagelriemen 
en nagels, kleine massage.

• Nagels lakken € 14,00

Kadobon voor jouKadobon voor jou
Wil je iemand verassen met een 
orgineel kado? Geef een kado-
bon van Mooi voor jou.



OpeningstijdenOpeningstijden

Dinsdag t/m vrijdag  : 9.00-20.00 uur
Zaterdag : 9.00-16.00 uur

AdresgegevensAdresgegevens

Mooi voor jou : Hatertseweg 556
    6535 ZV Nijmegen
    024 356 64 01
    info@mooi-voorjou.nl
    www.mooi-voorjou.nl

SchoonheidssalonSchoonheidssalon

Voor een doelgerichte 
schoonheidsbehandeling, 
speciaal voor U op maat, 

raadpleeg uw schoonheidsspecialist.

• Basis (40 minuten) € 53,00
 Huidanalyse, reinigen, epileren, vochtbehandeling, 

verwijderen van milia’s en comodonen, masker, 
verzorgende crème.

• Standaard (70 minuten) € 60,50
 Huidanalyse, reinigen, epileren, vochtbehandeling, 

verwijderen van milia’s en comodonen, gelaatsmassage, 
masker, verzorgende crème.

• De luxe (80 minuten) € 70,50
Huidanalyse, reinigen, epileren, peeling, vochtbehandeling, 
verwijderen van milia's en comodonen, gelaatsmassage 
met extra rug- en nekmassage, masker aangepast aan de 
behandeling met een verzorgende crème.

• Acné (40 minuten) € 47,50
 Huidanalyse, reinigen, vochtbehandeling, verwijderen van 

milia’s en comodonen, masker, verzorgende crème.

• Epileren wenkbrauwen € 12,50

• Verven wimpers
 of wenkbrauwen € 14,00

• Verven wimpers en wenkbrauwen € 26,50

• Kin of bovenlip harsen € 12,50

• Kin en bovenlip harsen € 22,00

• Bikinilijn harsen € 23,50

• Onderarmen harsen € 23,00

• Gehele armen harsen € 30,00

• Onderbenen harsen € 28,00

• Gehele benen harsen € 45,00

• Oksels harsen € 20,00

• Rug harsen € 34,00

• Feest make-up € 35,00



KapsalonKapsalon

Alle onderstaande kleuringen zijn 
inclusief knippen en föhnen.

• Wassen - knippen € 29,50

• Kinderen t/m 12 jaar € 18,50

• Wassen - knippen - föhnen € 35,50

• Lang haar € 39,60

• Wassen - föhnen € 28,00

• Verven € 72,00

• Lang haar € 78,65

• Highlights per 10 folies € 25,50

• Spoeling € 60,50

• Crème inclusief hoofdmassage € 7,50

• Permanent € 87,00

• Vraag naar onze
bruidsarrangementen v.a. € 110,00

Permanente Make-UpPermanente Make-Up
Voor iedereen die er op alle 
momenten van de dag verzorgd 
uit wil zien, weinig tijd heeft, 

sauna zwemmen, allergisch bent voor make-
up, moeite heeft om zich op te maken. Het blijft 
altijd op zijn plaats en loopt niet uit.

• Ooglijn boven of onder € 170,00

• Ooglijnen boven en onder € 310,00

• Liplijnen € 270,00

• Wenkbrauwen € 315,00

• Nabehandeling binnen 1 jaar         70%
 exclusief nacontrole 

Neem zelf uw EMLA zalf mee

Hand- en nagelverzorgingHand- en nagelverzorging

Altijd verzorgde handen.

• Gel nagels volledige set
 Natural look € 68,50
 French look € 72,00

• Versteviging natuurlijke nagels
 Natuurlijke nagels € 56,50

Nabehandeling natural look € 42,00
Nabehandeling French look € 47,50

• Nail art v.a.  € 10,00

• Gel color lak bij OPI
 Gel color  € 30,00
 Verwijderen/modeleren € 7,50

• Natuur nagels
Standaard manicure € 23,00

 Modeleren van de nagels, verzorging nagelriemen, 
verzorgende crème.

• Luxe Spa manicure € 27,50
 Voor mooie witte nagels en zachte handen. 

Verzachtende scrub, verzorging van de nagelriemen 
en nagels, kleine massage.

• Nagels lakken € 14,00

Kadobon voor jouKadobon voor jou
Wil je iemand verassen met een 
orgineel kado? Geef een kado-
bon van Mooi voor jou.



OpeningstijdenOpeningstijden

Dinsdag t/m vrijdag  : 9.00-20.00 uur
Zaterdag : 9.00-16.00 uur

AdresgegevensAdresgegevens

Mooi voor jou : Hatertseweg 556
    6535 ZV Nijmegen
    024 356 64 01
    info@mooi-voorjou.nl
    www.mooi-voorjou.nl

SchoonheidssalonSchoonheidssalon

Voor een doelgerichte 
schoonheidsbehandeling, 
speciaal voor U op maat, 

raadpleeg uw schoonheidsspecialist.

• Basis (40 minuten) € 53,00
 Huidanalyse, reinigen, epileren, vochtbehandeling, 

verwijderen van milia’s en comodonen, masker, 
verzorgende crème.

• Standaard (70 minuten) € 60,50
 Huidanalyse, reinigen, epileren, vochtbehandeling, 

verwijderen van milia’s en comodonen, gelaatsmassage, 
masker, verzorgende crème.

• De luxe (80 minuten) € 70,50
Huidanalyse, reinigen, epileren, peeling, vochtbehandeling, 
verwijderen van milia's en comodonen, gelaatsmassage 
met extra rug- en nekmassage, masker aangepast aan de 
behandeling met een verzorgende crème.

• Acné (40 minuten) € 47,50
 Huidanalyse, reinigen, vochtbehandeling, verwijderen van 

milia’s en comodonen, masker, verzorgende crème.

• Epileren wenkbrauwen € 12,50

• Verven wimpers
 of wenkbrauwen € 14,00

• Verven wimpers en wenkbrauwen € 26,50

• Kin of bovenlip harsen € 12,50

• Kin en bovenlip harsen € 22,00

• Bikinilijn harsen € 23,50

• Onderarmen harsen € 23,00

• Gehele armen harsen € 30,00

• Onderbenen harsen € 28,00

• Gehele benen harsen € 45,00

• Oksels harsen € 20,00

• Rug harsen € 34,00

• Feest make-up € 35,00


