Beauty by Cheyenne is een sfeervolle,
knusse en professionele schoonheidssalon gelegen in
een chalet te Hellevoetsluis.
Cheyenne is met veel passie en liefde schoonheid-,
manicure-, wellness-, pedicure- én
wimper specialist. U kunt hier ook terecht voor het
verwijderen van couperose, ouderdomsvlekken,
steelwratjes en acne. Én voor het plaatsen van
wimperextensions en wimperlift.
De behandelingen worden uitsluitend gegeven op
afspraak. De afspraak kan zowel telefonisch als online
via de website worden gemaakt.

Contactgegevens
Beauty by Cheyenne
Cheyenne van Tilborg
Loevesteinstraat 13 (zijpoort)
3223 GJ Hellevoetsluis
0626641101
KVK 69062390
SBB-erkend leerbedrijf
info@beautybycheyenne.nl
www.beautybycheyenne.nl

Maandag
08:30/21:30
Dinsdag, donderdag en vrijdag
08:30/17:30

Prijslijst

Gezichtsbehandelingen

Aanvullende behandelingen

Wellness

Webecos basis / 60min / €37,50
Reinigen, dieptereiniging, onzuiverheden verwijderen,
wenkbrauwen harsen of epileren, decolleté/nek
massage tijdens het masker en afsluitende verzorging.

Wenkbrauwen ontharen met
een touwtje of pincet / €10,00
Zijkant wangen of bovenlip
met een touwtje / €10,00
Wenkbrauwen of wimpers verven / €10,00
Wenkbrauw treatment
henna verven en harsen / €24,50
Verwijderen van onzuiverheden / €14,50

Gezicht: Klassiek-, Anti stress-, Penseel-,
Cupping- of Oorreflex massage / 20min / €18,00
Rug schouder nek (eventueel met cupping)
20 min / €20,00 – 40 min / €38,00
Voetreflexmassage d.m.v.
drukpunten / 40min / €28,00
Zwangerschapsmassage
30min / €27,00

Harsen

Pedicure

Wenkbrauwen / €10,00
Bovenlip / €10,00
Oksels of bikinilijn / €13,00
Onder of boven armen / €15,00
Gehele armen / €25,00
Onder of boven benen / €20,00
Gehele benen / €30,00
Rug / €21,00
Borst / €15,00

Basis pedicure / ±45min / €24,50
Nagels knippen en frezen, eelt
en likdoorns verwijderen, mechanisch glad frezen,
nagelomgeving reinigen en cremé.
Schimmelnagels kunnen ook worden behandeld.

Webecos luxe / 90min / €51,50
Basis gezichtsbehandeling inclusief
stoomapparaat en borstelapparaat,
keuze uit 6 uitgebreide gezicht massages, en een
handmassage tijdens het luxe peel-off masker.
Fruitzuur behandeling / ±40 min / €35,00
Speciaal voor acne, kleine rimpeltjes, littekens,
hyperpigmentatie en een rokershuid.

Wimperlift
Hierbij worden de natuurlijke wimpers via een
speciale techniek gekruld en geverfd.
Resultaat 6 tot 8 weken gekrulde wimpers! / €38,50

Wimperextensions
Classic one by one
Nieuwe set / €50,00
Opvullen tot 2 weken / €20,00
Opvullen tot 3 weken / €25,00
Opvullen tot 4 weken / €30,00
Wimpers verwijderen / €10,00
Volume 2D tm 6D
Nieuwe set / €65,00
Opvullen tot 2 weken / €30,00
Opvullen tot 3 weken / €35,00
Opvullen tot 4 weken / €40,00
Wimpers verwijderen / €10,00

Coagulatie
Pijnloos verwijderen van couperose, steelwratjes,
ontsierde adertjes, pigmentvlekken en
ouderdomsvlekken. Voor zowel gezicht als lichaam.
Per 15 min / €22,50

Luxe pedicure / ±75min / €47,00
Basis pedicure, inclusief een voetenscrub
en gellak op de teennagels.
Deelbehandeling
Likdoorns verwijderen / €9,50
Ingegroeide nagels behandelen / €9,50
Nagelbeugel voor ingegroeide nagel / €15,00
Nagels knippen / €9,50

Gellak
Handen / blijft tot 3 weken zitten / €19,00
Voeten / blijft tot 8 weken zitten / €19,00
Gellak compleet verwijderen / €10,00

