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Sandra Bruyns Beauty + Cosmetology dompelt 
je onder in een sfeer van opperste ontspanning, 
in een luxe en eigentijdse omgeving, volledig af-
gestemd op huidverbetering. Op een open en 
ontspannen manier kan je bij ons op zoek gaan 
naar bijzondere en exclusieve nichemerken en 
alle cosmetica en make-up ontdekken en testen.

Hét moment om even tijd te nemen voor jezelf 
en te genieten van een behandeling helemaal op 
maat. We zoeken steeds naar het beste resul-
taat en ik wil je bovenal een ‘Feel Good’ ervaring 
geven. Ik bied een brede waaier behandelingen 
aan, met een sterke focus op gezichtsbehande-
lingen en professioneel persoonlijk advies voor 
de juiste producten voor thuisgebruik.

 

IK HEET JE
WELKOM

Ik heet je van harte welkom en sta je bij 
met advies en begeleid je bij je zoektocht 
naar de juiste behandeling voor jouw huid.
Geef je huid de juiste producten op het juiste 
moment. Je hebt maar één huid. Verzorg ze dan 
ook optimaal. Ze verdient het.

Je kan bij mij terecht van dinsdag tot en met  
zaterdag op afspraak. Op zondag en maandag 
ben ik gesloten.

Sandra Bruyns  I  Beauty + Cosmetology
Thijsakkerstraat 21  I  B-2320 Hoogstraten
T + 32 (0)3 314 87 56  I  info@sandrabruyns.be
www.sandrabruyns.be
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We weten zelf hoe fijn het is als je als klant goed geholpen wordt én voldoende informatie 

krijgt. Wij doen er dan ook alles aan om onze producten en processen zo duidelijk mogelijk 

te omschrijven. Uiteraard ben je van harte welkom in onze winkel en verder zijn we zowel 

via mail en telefoon als op Facebook bereikbaar. Dus…heb je vragen, opmerkingen, tips, trics 

en suggesties, dan horen we je graag!

Telefonisch zijn we op alle werkdagen bereikbaar op 03 314 87 56. Als we bezig zijn met een 

behandeling krijg je ons antwoordapparaat. Spreek je naam en telefoonnummer in en we 

bellen je zo snel mogelijk terug.

Je kan ook een mail sturen naar info@sandrabruyns.be. Het contact met jou is voor ons 

heel belangrijk. Zo blijven we op de hoogte wat jij van onze merken vindt en kunnen we ons 

assortiment daarop afstemmen. Daarom zijn we benieuwd naar jouw ervaringen met onze 

producten en jouw ideeën over nieuwe producten en merken. Heb je een merk gespot dat 

volgens jou echt bij ons past, mail dat naar info@sandrabruyns.be.

T + 32 (0)3 314 87 56  I  info@sandrabruyns.be

volg ons op  

NOTHING MAKES A 

WOMAN MORE BEAUTIFUL 

THAN THE 

BELIEF THAT SHE IS 

BEAUTIFUL. 

SOPHIA LOREN

Ik weet zelf hoe fijn het is als je als klant goed 
geholpen wordt, voldoende informatie krijgt en
dingen duidelijk zijn. Ik doe er dan ook alles aan 
om de producten en processen zo duidelijk mo-
gelijk te omschrijven. Uiteraard ben je van harte 
welkom in de winkel en verder ben ik zowel via 
mail en telefoon als op Facebook bereikbaar. 
Dus… heb je vragen, opmerkingen, tips, trics en 
suggesties, dan hoor ik je graag! 

Je kan bij mij terecht van dinsdag tot en met  
zaterdag op afspraak. Op zondag en maandag zijn 
we gesloten.

Telefonisch: ik ben alle werkdagen bereikbaar op 
03 314 87 56. Als ik bezig ben met een behan-
deling krijg je ons antwoordapparaat. Spreek je 
naam en telefoonnummer in en ik bel je zo snel 
mogelijk terug.
Mail: je kan 24/7 een mail sturen met je vragen of 
opmerkingen naar info@sandrabruyns.be. 
Winkel: wil je je favorieten producten aanschaf-
fen? Bel of mail even om een moment vast te 
leggen dan maak ik graag tijd voor je.
Hoe je ook contact met ons opneemt, we doen 
er alles aan om binnen 24 uur op je vraag terug 
te komen!

                                 Volg ons op:

IK BEN ER
VOOR JE
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VISIE  

De huidbehandelingen van Sandra Bruyns 
Beauty + Cosmetology zijn altijd afgestemd 
op je persoonlijke wensen en behoeften. Het 
meest zichtbare effect bereik je na meerdere 
behandelingen. Hoeveel en welke dat zijn, 
is afhankelijk van de conditie van je huid. De 
prijzen voor onze behandelingen zijn daarom 
afgestemd op de tijd en onderdelen die nodig 
zijn voor je behandeling. Al blijft het mogelijk 
om voor losse en eenmalige behandelingen te 
kiezen. Je vindt de verschillende mogelijkheden 
terug in deze prijslijst.

DOEL  

Sandra Bruyns Beauty + Cosmetology wil je 
huid in optimale conditie brengen. Dat doe ik 
door het combineren van een behandeling met 
speciaal voor jouw huid samengestelde pro-
ducten die jouw huid precies geven wat ze op 
dat moment nodig heeft.

METHODE  

De behandeling begint met een intake gesprek 
en een zorgvuldige diagnose van jouw huid. 
Ik bekijk of je levensstijl invloed heeft op de 
conditie van de huid en wat jouw cosmetische 
geschiedenis is. Daarna stel ik een persoonlijk 
behandelplan op. Daarbij hoort ook een 
uitgebreid huidverzorgingsadvies voor de 
dagelijkse thuisverzorging. Zo worden de 
producten helemaal op jouw huid afgestemd 
en kan je de best mogelijke resultaten behalen.

B E A U T Y  +  C O S M E T O L O G Y

FACIALS
OP MAAT VAN JOUW HUID
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NATURA
BISSÉ
“AN AWARD FOR EXCELLENCE”
FORBES TRAVEL GUIDE + WORLD 
SPA AWARD - “Best Spa Brand”

CARBOXI EXPRESS
30 minuten  € 80,00
Kuur 6 peelingen (€ 480) betaling kuur € 430,00
Zeer mooi resultaat gecombineerd met bind-
weefselboost + € 40,00
Kuur 6 peelingen en bindweefselboost (€ 720)
betaling kuur € 650,00

RADIANCE (CUSTOM MADE)
Na een analyse van je huid, kiezen we samen de 
meest geschikte behandeling.
· O2 Relax: herstelt de vermoeide huid en 
 verheldert.
· Hydro-immersion: optimaliseert de vocht-
 balans.

· The Perfect Balance: reguleert de talgproductie.
· The Skin Comfort: kalmeert roodheid van droge 
 en gevoelige huid.
Inclusief ontspannende gezichtsmassage.
60 minuten  € 135,00

VITAMIN C+C FACIAL
Stevige energieboost voor de huid met 
antioxidanten uit geconcentreerd vitamine 
C. Verheldert en herstelt de structuur. Het 
Soufflé Mask hydrateert en stimuleert de 
collageenproductie.
60 minuten  € 145,00

ESSENTIAL SHOCK FACIAL
Gaat vroegtijdige huidveroudering tegen, ver-
stevigt intensief met een cocktail van essentiële 
voedingsstoffen. Triple collagen en isoflavonen. 
Voor een stevige, frisse huid met meer volume.
60 minuten  € 165,00
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DIAMOND COCOON EXPERIENCE
Deze intensieve behandeling geeft een ver-
kwikkende, verfrissende boost aan je huid. In 
60 minuten wordt de huid ontdaan van de ne-
gatieve impact van luchtvervuiling en stress, 
die zorgen voor vroegtijdige veroudering. Zeer 
effectief toegepaste massagetechnieken leveren 
een spectaculair resultaat: de huid is gladder, 
stralender en de geest meer uitgerust. De
Diamond Cocoon Experience brengt de huid-
eigen flora in evenwicht, bevrijdt de huid van 
gifstoffen, geeft een shot zuurstof, versterkt 
en hydrateert de huid, vermindert tekenen van 
veroudering en laat je stralen: een verademing 
voor de huid!
60 minuten € 175,00

HIGH DEFINITION FACE-LIFT
Minimaliseert expressielijntjes d.m.v. een zeer 
krachtige cocktail van actieve ingrediënten en 
transformeert de conditie van de huid. De huid 
verheldert, verstevigt en vernieuwt.
60 minuten € 195,00

DIAMOND EXPERIENCE
LIFE INFUSION
Voor ontspanning van de mimiek en lifting 
van de huid. Na diepte reiniging met Glyco 3 
Peel volgt een combi van meerdere massage-
technieken met een mix van aroma’s. Voor een 
optimale huidconditie en pure ontspanning, 
dankzij de Diamond -producten.
60 minuten € 210,00

INHIBIT HIGH DEFINITION PATCHES
Totale ontspanning van de mimiek. Als extra 
aanvulling op iedere behandeling.
 + € 125,00

V-NECK TREATMENT
Deze kaak-, hals- en decolleté behandeling kan 
bij iedere andere behandeling worden toegepast. 
Door  veelvuldig gebruik van smartphone is er 
een toename van rimpels en lijnen op de zones 
van de hals en kaakcontour. 
Peeling met Inhibit V-NECK mask hals en 
decolleté € 75,00
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PERRICONE
MD
HĒT MERK VOOR HEALTHY 
ANTI- AGING SINDS 1997

HIGH POTENCY / VITAMIN C ESTER/
HYPO ALLERGENIC CBD
Een complete behandeling voor herstel van de 
jeugdige uitstraling en veerkracht, afgestemd 
op de persoonlijke huidconditie. Met 
ontspannende massage. 
60 minuten € 150,00

COLD PLASMA
Cold Plasma is het ‘hero product’ van Perricone MD. 
Verstevigt, kalmeert en verbetert de huidstruc-
tuur. Met reiniging, bindweefsel- en cool down 
massage van gezicht, nek en schouders. De focus 
ligt op verbetering van de contouren en het vo-
lume van de huid. 
60 minuten € 165,00

BINDWEEFSELBOOST
Intensiteit wordt opgebouwd naar huidbehoefte. 
In combinatie met een gezichtsbehandeling:
15 minuten € 40,00
Zonder gezichtsbehandeling:
30 minuten € 60,00
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Susanne Kaufmann ‘Organic Treats’ combi-
neert moderne wetenschap en actieve in-
grediënten van wilde planten en kruiden uit 
het ‘Bregenz Forest’, om tot een uiterst doel-
treffend verzorgingssysteem te komen. Deze 
huidverzorgingslijn wordt volgens strikte eco-
logische principes geproduceerd. Susanne 
Kaufmann organic treats heeft enthousiaste 
gebruikers over de hele wereld.

Van shampoo en douchegel voor het hele gezin 
tot zachte deodorant zonder aluminiumzouten. 
Van bodyboter voor een fluweelzachte huid tot 
heerlijke badoliën. Een uitgebreide huidverzor-
gingslijn met tal van serums, maskers etc.

INDIVIDUAL TREATMENT: 
SENSITIVE I MOISTURIZING I CLARIFYING
Een heerlijk ontspannende gezichtsbehandeling. 
De producten worden afgestemd op jouw huid-
type en huidconditie. Gevoelige huid, vochtte-
kort, pigmentatie, couperose …
60 minuten € 125,00

NATURAL ADVANCED ANTI-AGING 
FACIAL TREATMENT
Een heerlijk ontspannende anti-rimpel ge-
zichtsbehandeling. Vanaf 35 jaar is deze behan-
deling zeker aan te raden om rimpels en fijne 
lijntjes tegen te gaan of te verzachten.
60 minuten € 150,00

SUSANNE 
KAUFMANN
EEN 100% NATUURLIJKE VISIE
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Mesoestetic, de Spaanse specialist in medi-
sche en cosmedische behandelingen. De revo-
lutionaire producten van Mesoestetic op basis 
van hoogwaardige actieve bestanddelen bie-
den snelle en doeltreffende oplossingen voor 
alle bijzondere behoeften van de huid. Alle 
producten voldoen aan strikte farmaceutische 
normen die veilige, snelle en gegarandeerde 
resultaten opleveren. De behandelingen van 
Mesoestetic kunnen steeds in kuurvorm geno-
men worden.

MESOESTETIC
COSMEDISCHE HUIDVERZORGING 
OP HET HOOGSTE NIVEAU

Een kuur bestaat uit 5 behandelingen in het 
instituut en een voorgeschreven nazorg voor 
thuis gedurende de kuur. Die nazorg is onont-
beerlijk om de gewenste resultaten te behalen. 
Uiteraard kan je ook genieten van een enkele 
behandeling met mooie resultaten naar jouw 
behoeften, waarbij je ontspannen buiten stapt.
Alle producten zijn bij ons verkrijgbaar.

Miracles don’t exist ... secrets do 
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Dankzij verschillende hydrozuren (melkzuur, 
amandelzuur, salicylzuur en glycolzuur) heb-
ben deze peels een ex-foliërende actie op de 
huid. 

WERKING 
De behandeling is eenvoudig en doeltreffend 
en veroorzaakt een gecontroleerde vernieu-
wing van de opperhuid en de diepere huidlaag. 
Deze behandeling verbetert niet alleen het uit-
zicht van je huid, maar stimuleert ook de huid-
vernieuwing en verjonging. 

MESOPEEL
HOOGONTWIKKELD GAMMA
PROFESSIONELE PEELINGS

MESOPEEL
Behandeling van rimpels, acne, pigmentatie, couperose, zwarte kringen ...

Per kuur van 5 beurten met LED Therapie (betaling eerste keer) € 675,00
Per beurt van 60 minuten  € 150,00

Aangewezen bij acne, huidverslapping, mimi-
sche en andere rimpels, striemen, littekens, 
hyperpigmentatie, couperose en alle huidim-
perfecties. De peeling wordt aanbevolen in 
combinatie met LED-therapie voor een sneller 
herstelproces van de huid. Bij deze kuur wor-
den voor en na foto’s genomen.

WINNAAR 
‘Best Chemical Peel Award’ op het Anti-aging 
Medicine Europese Congres (AMEC).
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AGE ELEMENT FACIAL

Deze Mesoestetic anti-aging behandeling is 100% op maat.
 - Geeft maximale resultaten.
 - Telkens een unieke ervaring per verzorging.
 - Innovatieve diagnosetechnologie.
 - Age Element Diagnose System die de variabelen van het huidverouderingsproces analyseert,     
 rekening houd met de behoeften van jouw huid, jouw levensgewoonten en de omstandigheden  
 die je wil verbeteren, en een gepersonaliseerde antiverouderingsbehandeling definieert.
 - Pijnloze behandeling: zeer aangenaam, zelf voor de meest gevoelige en reactieve huiden.
Kuur 5 weken ANTI-AGING SYSTEM  € 800,00
Per beurt van 60 minuten  € 175,00

Mesoestetic Age Element biedt een 100% aan-
gepaste anti-aging behandeling, op basis van een 
exclusief diagnostisch hulpmiddel dat het behan-
delprotocol aanpast aan elke individuele klant.

Het is de allereerste behandleing die exclusief is 
ontworpen door Mesoestetic en die de variabe-
len, met behulp van een app, analyseert die be-
trokken zijn bij het huidverouderingsproces en zo 
de meest geschikte behandeling voor elke klant 
persoonlijk definieert.

Het anti-aging protocol, bevat vier unieke boos-
ters, ontworpen om in combinatie te worden ge-
bruikt op basis van de behoeften van elke klant.

Het unieke Mesoestetic Age Element Diagnostic 
System is zeer praktisch en toch eenvoudig, om-
dat we niet enkel de huidbehoeften, de levensstijl 
en de aandoeningen analyseert die de klant wenst 
te behandelen, maar ook de individuelen variabe-
len detecteert die het verouderingsproces van elk 
individu persoonlijk kan beinvloeden.

Een gepersonailseerde uitgebreide anti-aging 
behandeling die we helemaal afstemmen op je 
huidconditie of huidprobleem door middel van 
verschillende boosters en maskers.
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MESOESTETIC PURIFYING
Een reinigende behandeling met de cosmedische producten van Mesoestetic. Er wordt rekening 
gehouden met de behoeften van de huid, inclusief een ampul en een masker.

60 minuten € 90,00

MESOESTETIC VITAL-HYDRA
Een reinigende en hydraterende behandeling met de cosmedische producten van Mesoestetic. Er 
wordt rekening gehouden met de behoeften van de huid, inclusief een ampul en een Crystal Fiber 
Mask.

60 minuten  € 105,00

MESOESTETIC ANTI-AGING FLASH
Een korte maar ontspannende behandeling die bovendien zorgt voor een mooie coup d’eclat …

40 minuten € 90,00

OP JE TWINTIGSTE 

IS JE GEZICHT DE VERDIENSTE 

VAN DE NATUUR, 

OP JE VIJFTIGSTE 

IS HET JE EIGEN VERDIENSTE. 

COCO CHANEL
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LUMI8 
Intense LED Light facial system
 
Lumi8 Sybartic (made in the USA), is een krachtig, intens LED-licht gezichtspaneel. De techniek van 
Lumi8 heet ‘photo regulation’. LED-licht dringt in de huidcellen en wordt omgezet in celenergie. 
Deze vernieuwde celenergie zorgt voor vorming van collageen, verbetering van de bloedsomloop, 
stimulering van de fibroblasten, verhoging van de stofwisseling, ontgifting en onderdrukking van 
MMP1. Goed voor anti-aging, huidverstrakking, huidverjonging, couperose, acne en wondheling.

LED THERAPIE
Led – lichttherapie biedt een pijnloze oplossing voor een gezondere, jonger uitziende huid door 
het verstrekken van veilige, niet invasieve, pijnloze behandelingen voor alle huidtypes, voor vrou-
wen en mannen. Het volledige LED-lichttherapie programma zal bijdragen tot het verminderen van 
fijne lijntjes, rimpels, verkleinen van de poriën, huidverstrakking, weefselgenezing, collageenstimu-
latie en ontgifting bevorderen.

Bij een behandeling € 40,00
30 minuten € 50,00
6 beurten € 250,00
12 beurten € 500,00

Deze behandeling is niet geschikt voor epilepsiepatiënten.

VOOR EEN OPTIMAAL 
RESULTAAT
Combineer onze peels met LUMI8 LED-Lichttherapie
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PIXI HELLO GLOW TREATMENT
Peel, hydrate, relax … glow & go! PIXI produc-
ten zijn op basis van botanische ingrediënten.
60 minuten € 90,00

VERSO SIGNATURE TREATMENT  
Stimuleert de doorbloeding en cel vernieu-
wing. Verhoogt de aanmaak van nieuw col-
lageen. Hydrateert de huid en ‘plumped the 
skin’. Geeft onmiddellijk een mooie uitstraling.
60 minuten € 145,00

YOUNG GENERATION FACIAL
(TOT 18 JAAR)
Een intensieve diepe reiniging van het gezicht. 
Voor een optimaal resultaat bij acne of veel 
onzuiverheden raden we deze behandeling 
aan elke 3 à 4 weken.
35 minuten € 50,00

SHISEIDO
SHISEIDO CLASSIC FACIAL
Een klassiek gezichtsbehandeling
60 minuten € 90,00

SHISEIDO ANTI-AGING FACIAL
(VANAF 25 JAAR)
60 minuten € 120,00

SHISEIDO VITAL PERFECTION FACIAL
60 minuten € 150,00

SHISEIDO FUTURE SOLUTION
LX FACIAL
Premium, luxe en doeltreffende anti-rimpel 
gezichtsbehandeling. Future Solution LX biedt 
je het allerbeste in de moderne huidverzorging. 
Zeker aan te raden bij rimpels, huidverslapping 
en tekort aan weerstand.
60 minuten € 175,00
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MEN FACIAL RELAXING
Een basis gezichtsbehandeling voor een frisse 
en ontspannen uitstraling.
60 minuten € 90,00

MEN FACIAL SKIN FITNESS
Uitstekend voor alle huidtypes die een 
onmiddellijke boost van de huid wensen. De 
huid ziet er jonger, gezonder en stralender uit.
60 minuten € 120,00

MANNEN
Gezichtsbehandeling

De moderne man ondervindt meer stressfacto-
ren en een voortdurende stroom van informa-
tie. Zijn huid kan hier op reageren door droogte, 
overmatige talgproductie en ongezonde poriën. 
De behandelingen geven je huid het vermogen 
deze stressoren zelf te bestrijden.

Alle behandelingen hiervoor kunnen 
zowel voor dames als heren.
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CARBOXI EXPRESS
30 minuten  € 80,00
 Kuur 6 peelingen (€ 480.00) betaling kuur € 430.00
 Zeer mooi resultaat in combinatie met bindweefselboost. +  € 40,00
 Kuur 6 peelingen en bindweefselboost (€ 770.00) betaling kuur € 650.00

BINDWEEFSELBOOST
Intensiteit wordt opgebouwd naar huid-behoefte. 
In combinatie met een gezichtsbehandeling: 15 Minuten € 40,00
Enkel:  30 minuten  € 60,00

MESOPEEL
Behandeling van rimpels, acne, pigmentatie, couperose etc. 
Per kuur van 5 beurten met LED Therapie (betaling 1ste keer) € 675.00

AGE ELEMENT KUUR
Per kuur van 5 weken  € 800.00

KUREN
Minder rimpels? Jongere uitstraling?
Los dit op met een kuurbehandeling en de juiste producten voor thuis.

LED THERAPIE
Voor een gezondere, jonger uitziende huid.

LED – lichttherapie biedt een pijnloze oplossing voor een gezondere, jonger uitziende huid door 
het verstrekken van veilige, niet invasie, pijnloze behandelingen voor alle huidtypes, voor vrouwen 
en mannen. Het volledige LED-lichttherapie programma zal bijdragen tot het verminderen van fijne 
lijntjes, rimpels, verkleinen van de poriën, huidverstrakking, weefselgenezing, collageenstimulatie en 

ontgifting bevorderen.

Bij een behandeling € 40,00
30 minuten € 50,00
6 beurten € 250,00
12 beurten € 500,00

Deze behandeling is niet geschikt voor epilepsiepatiënten.
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LOSSE 
MODULES
BIJ EEN BEHANDELING

Vapozone  I  Stomen  € 12,50

Onzuiverheden verwijderen € 15,00 
per 10 minuten

Basisreiniging € 35,00
Demaquilleren, reiniging, dagcrème. 

Peeling € 15.00

Serum € 15.00

Ampul € 30.00

Eye mask € 15.00

Crème masker € 20.00

Intensive mask € 40.00

Inhibit mask € 125.00

Hals – en decollete € 40.00
peeling en pakking

Collageen masker hals en decollete € 85.00

Peeling met Inhibit V-NECK mask hals en 
 decolleté  € 75.00

Nek- en schoudermassage € 30.00

Extra massage per 10 minuten € 20.00
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HARSEN
& VERVEN

GEZICHT
Bovenlip                                                       € 15,00
Bovenlip en kin                                        € 20,00
Wangen                                                     € 22,50
Gezicht                                                     € 40,00
Wenkbrauwen                                          € 17,50

LICHAAM
Onderbenen                                            € 27,50
Onderbenen en stukje achterboven      € 37,50
Hele benen                                               € 47,50
Bikinilijn min 5 cm sliprand                     € 20,00
Bikinilijn streepje                                     € 37,50
Oksels                                                       € 17,50
Onderarmen                                             € 27,50
Armen                                                        € 37,50
Rug                                                            € 45,00
Schouders                                                  € 27,50
Borstkas                                                     € 27,50
Buik                                                           € 27,50

VERVEN  I  MODELLEREN
Wimpers en wenkbrauwen
Wenkbrauwen verven                 € 15,00
Wimpers verven                                  € 17,50
Wenkbrauwen en wimpers verven          € 27,50
Wenkbrauwen epileren                           € 17,50
Wenkbrauwen modelleren                     € 22,50

ELEGANCE IS

THE ONLY BEAUTY

THAT NEVER FADES 

AUDREY HEPBURN
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TOUCH-UP
Na een gezichtsbehandeling. 
15 minuten € 18,75

DAG MAKE-UP
Lichte natuurlijke dag make-up.
20 minuten € 30,00

AVOND-, FEEST- OF PROEF MAKE-UP
Make-up met als basis een primer voor ge-
zicht en ogen, zodat de make-up de hele dag 
of avond perfect blijft zitten. Er wordt gewerkt
met concealer, highlighters en extra producten 
om een mooie look te creëren.
30 minuten € 45,00

MAKE-UP CURSUS OF WORKSHOP
Denk je ook wel eens: wat is nu de juiste foun-
dation voor mij qua textuur of kleur? Wat kan 
ik best benadrukken in mijn gelaat? Wil je eens
een totaal nieuwe uitstraling? Gewoon wat ex-
tra tips? Dan is een make-up cursus iets voor 
jou! Heb je graag een heel natuurlijke, of liever 
een feestelijke make-up. Welke tinten laten mij 
het meeste stralen …
75 minuten € 95,00

MAKE-UP
VOOR ALLE GELEGENHEDEN

THE MOST BEAUTIFUL

MAKE UP FOR A WOMAN

IS PASSION.

BUT COSMETICS

ARE EASIER TO BUY.

YVES SAINT LAURENT
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KOH LUXE 
HANDVERZORGENDE MANICURE
Nagels knippen, vijlen, polijsten van de nagels, 
peeling van de nagelriemen en de handen, 
zuiverend en verzachtend handbad, cuticle 
response, velletjes verwijderen, handmassage 
met handcrème, essential nail serum, calcium 
nail whitener.
60 minuten € 90,00

Knippen en/of vijlen van de nagels € 30,00
Lakken nagels € 15,00

GELISH FULL COLOUR 
30 minuten  € 45,00

GELISH VERWIJDEREN
 € 20,00

MANICURE
COMPLEET VERZORGDE NAGELS
& HANDEN

BASIS MANICURE
Nagels knippen en/of vijlen, nagelriemen los- 
maken, velletjes knippen, handcrème. 
30 minuten € 45,00

KOH BEAUTY MANICURE
Nagels knippen, vijlen, peeling nagelriemen, 
nagelbadje, cuticle response, velletjes verwij-
deren, handcrème, essential nail serum, calci-
um nail whitener.
45 minuten € 70,00

Alle manicure worden uitgevoerd met 
KOH Nail Cosmetics.
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FEET, WHAT DO I 

NEED YOU FOR 

WHEN I HAVE 

WINGS TO FLY?

FRIDA KAHLO

PEDICURE
PROFESSIONELE VERZORGING
TEN VOETEN UIT

PEDICURE 
30 minuten € 45,00
45 minuten € 67,50
60 minuten € 90,00

VOETVERZORGING
Intensieve verzorging van de voeten: peeling, 
masker en voetmassage.
 € 27,50

MESOPEEL VOETEN
Ideaal bij eelt, kalk- en schimmelnagels.
 € 40,00
VOETMASSAGE
 € 15,00
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OUR 
SELECTION 
OF BRANDS
ONZE SELECTIE VAN TOPMERKEN

 SKINCARE Natura Bissé

  Perricone MD

  Susanne Kaufmann

  Mesoestetic

  PIXI

  Verso

  Shiseido 

 MAKE-UP Delilah
  Shiseido

 NAIL CARE KOH Cosmetics 

 PERFUMES Amouage
  Juliette has a Gun
  Parfums de Marly
  2787 Perfumes
  Widian AJ Arabia
  Clean Reserve
  Brecourt
  Frapin
  Shay & Blue
  Maison Matine

 HOME Marie Stella Maris
 FRAGRANCES 

 TANNING Coola Suncare
  TAN Luxe
  Marc Inbane

 BODY Susanne Kaufmann
  PIXI
  Marie Stella Maris
  Benamor
  Adrop

 BOTTLES BKR
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ABONNEMENTEN
& CADEAUS
EEN LEUKE TRAKTATIE VOOR JEZELF
OF EEN ANDER ... 

ABONNEMENTEN
Behandelingen per jaar                    Gratis aan producten

·   € 1000    aan behandelingen          € 100,00   gratis
·   € 1.500   aan behandelingen          € 187,50   gratis
·   € 2.000   aan behandelingen          € 300,00   gratis
·   € 2.500   aan behandelingen          € 437,50   gratis
·   € 3.000   aan behandelingen          € 600,00   gratis

(Het abonnement is niet te gebruiken voor speciale actie behandelingen; het bedrag van de gratis 
producten wordt van het totale bedrag afgetrokken: niet in combinatie met speciale promoties).

CADEAUBONNEN
Onze cadeaubonnen bieden de ideale oplossing voor iedere gelegenheid, voor hem en voor haar, 
zakelijk of privé. Kies een behandeling of een bedrag naar keuze.

ONLINE BESTELLEN
Natuurlijk kan je bij ons producten of cadeaubonnen bestellen per e-mail. Je bestelling wordt 
meteen verstuurd na betaling. Gratis thuis geleverd in België vanaf € 50,00, NL en LUX. Vanaf 
€100.
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ETIQUETTE
GOEDE AFSPRAKEN MAKEN 

Wanneer je een afspraak hebt
Kom goed op tijd zodat je in alle rust van je 
behandelingen kan genieten. Tijd die we ver-
liezen omdat je te laat komt, zal resulteren in 
een verkorting of aanpassing van je behande-
ling zonder prijsvermindering van de initieel 
geboekte behandeling.

Zet a.u.b. je mobiele telefoon uit!
Dit voor je eigen ontspanning.

Annuleringsvoorwaarden
Als je genoodzaakt bent je afspraak te annule-
ren, gelieve dit dan minstens 24 uur vooraf te 
doen. In geval van laattijdige annulatie, zal 50% 
van de behandeling aangerekend worden.
Annulatie kan enkel via telefoon 03 314 87 56 
(niet via sms – e-mail – messenger – of andere).

IK BEDANK JE VOOR JE BEGRIP 
EN MEDEWERKING!

Voor vrouw en man
De behandelingen zijn zowel voor dames als 
voor heren.

Ik sta altijd open voor je mening! 
Zijn er vragen? Neem dan gerust contact met 
mij op. Ik zal steeds trachten al je vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden.

Gezondheid
Vertel mij a.u.b. voor het begin van je behande-
ling of er specifieke belemmeringen zijn zoals 
een hoge bloeddruk, hartkwaal, stofwisselings-
stoornissen, kanker of behandelingen hiervan, 
epilepsie, allergieën. Of als je zwanger bent of 
binnenkort een operatie moet ondergaan.
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STEEDS WELKOM
WE KIJKEN UIT NAAR JE BEZOEK

ADRES
Sandra Bruyns Beauty + Cosmetology
Thijsakkerstraat 21  I  B-2320 Hoogstraten
T + 32 (0)3 314 87 56
F + 32 (0)3 314 09 16

www.sandrabruyns.be
info@sandrabruyns.be

KBC BE38 7310 2161 1672 KREDBEBB
BTW BE0841 058 492

OPENINGSTIJDEN
· Maandag: gesloten
· Dinsdag - zaterdag: enkel op afspraak
· Zondag: gesloten

Tijdens een behandeling neem ik de  
telefoon niet op om de rust en de be-
handeling van de klant niet te versto-
ren. Spreek je naam en nummer in en ik 
bel je asap terug. Of stuur een mail naar 
info@sandrabruyns.be. Kom je graag 
langs om je product te kopen of voor ad-
vies? Bel of mail me voor een afspraak. 

ROUTEBESCHRIJVING
Sandra Bruyns Beauty + Cosmetology is vlot en snel bereikbaar vanuit België of Nederland, met 
ruime parkeergelegenheid voor de deur.

Vanuit Antwerpen of Breda: E19 Antwerpen/Breda afrit Loenhout. Volg richting Hoogstraten 
tot aan T-splitsing op het einde. Ga links richting centrum, je neemt de 3de straat links (Tinnen-
potstraat), vervolgens de 2de rechts (Thijsakkerstraat).
Vanuit Turnhout: Merkplas – Wortel – Hoogstraten – op T- splitsing (Vrijheid) ga je rechtsaf en 
neem de 2de straat links (Tinnenpotstraat), vervolgens de 2de straat rechts (Thijsakkerstraat).
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