
Wanneer u verhinderd bent, dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. 
Er is tijd voor u gereserveerd waarvoor anders kosten in rekening gebracht kunnen worden. 

 

Behandeling volgens afspraak 
 

 

 

Schoonheidsspecialiste 
Edith van Stam 

 
Leeuwerikstraat 44 
1742 BC SCHAGEN 

 
06-27104513 

www.studio90.nl 

 salon@studio90.nl 
 
 
 
 
 

Cosmetiek 
 

Pascaud 
Mila d'Opiz 
Dr. Eckstein 
Biodermal 
Herôme 
Medex 

 
Make up 

 
John van G. 

https://www.studio90.nl/
mailto:salon@studio90.nl
https://www.pascaud.com/nl/
https://www.miladopiz.swiss/en/
https://www.cosinta.nl/dreckstein/
http://www.biodermal.nl/
https://www.herome.com/
https://www.medex.eu/
http://www.cosinta.nl/john-van-g


Acne behandeling na een kosteloos informatiegesprek 

Prijzen onder voorbehoud 
10-5-2020 

Gezichtsbehandelingen 

Standaard behandeling 
− Reiniging 
− Huiddiagnose 
− Peeling 
− Epileren wenkbrauwen 
− Kruidenstoombad 
− Verwijderen van onzuiverheden 
− Gezicht -, hals – en decolleté massage 
− Masker 
− Nabehandeling 
− Lichte make-up  € 68,50 
 
 
 

Kleine behandeling 
− Reiniging 
− Epileren wenkbrauwen 
− Stoombad 
− Verwijderen onzuiverheden 
− Korte massage 
− Nabehandeling 
− Lichte make-up € 52,50

  
 
 
 

Quick Behandeling 
− Een half uur behandeling n. keuze € 27,50

  
 
 

Harsen 

Harsen gezicht 
Bovenlip € 11,25 
tijdens behandeling  € 10,25 
Bovenlip en kin € 14,10 
tijdens behandeling  € 13,10 
Wangen € 11,25 
Tijdens behandeling  € 10,25 
 
 

Harsen lichaam 
Benen geheel € 50,80 
Onderbenen € 27,55 
Bikini lijn € 12,50 
Oksels € 12,50 
 
 
 

Pakkingen 

Rug pakking 
Peeling, Pakking, Rug Massage  € 35,65 
tijdens behandeling  € 32,65 
 
 

Handpakking 
Incl. korte massage en peeling € 11,50 

Manicure 
Vijlen, Nagelriem losmaken, Velletjes verwijderen, 
Handcrème, Blanke lak (base coat) 
 
Manicure met lakken € 34,00 
Manicure zonder lakken € 27,50 
 

Make-up 
Make-up € 27,50 
Proef-make-up: 
Bij bruid-make-up € 27,50 
Tijdens behandeling € 23,75 
Bruid-make-up € 27,50 
 

Verven  
Wimpers € 12,50 
tijdens behandeling € 11,75 
Wenkbrauwen € 11,00 
tijdens behandeling € 10,25 
Wimpers en wenkbrauwen € 20,00 
tijdens behandeling  € 18,50 
 

Rug 

Rug behandeling 
Reiniging, Peeling, Stoombad, 
Verwijderen onzuiverheden, 
Rug Massage, Nabehandeling  €49,30 
 

 
 

Ook kunnen naast de aangegeven behandelingen 
de onderstaande mogelijkheden worden 

toegepast 
 

 
Naast traditionele hars producten is bij 
Schoonheidssalon Studio 90 ook Body Sugaring 
beschikbaar. Dit is een natuurlijk product op 
suikerbasis waarbij alle haartjes uit de huid wordt 
getrokken maar minder huid irritatie achterlaat. 
Bovendien is de kans groter dat er minder haren 
terugkomen. 
 
Carat producten zijn producten voor gebruik in de 
salon maar ook voor thuisgebruik. Het zijn anti-aging 
producten en/of voedingssupplementen speciaal 
ontwikkeld voor mensen van rond de 50 jaar.  
Met Glucosamine tegen Artrose en diverse vitamines 
en mineralen voor het onder andere optimaliseren van 
de huid, hersenen, soepelheid, bloeddruk, betere 
bloedwaarden en oplossen van vele andere problemen. 
Crème en ampullen waarna al na een paar dagen een 
wezenlijk verschil is waar te nemen. 
 
Couperose behandelen 
 
Steelwratjes verwijderen 
 
Microdermabrasie behandeling 


