SHELLAC

HERENBEHANDELINGEN
• Huidanalyse
• Reiniging
• Vapazone
• Onzuiverheden verwijderen
• Verzorgende crème gebaseerd op de huidconditie
• Huidadvies

GEZICHTSBEHANDELING 70 MINUTEN

• Huidanalyse
• Reiniging
• Vapazone
• Onzuiverheden verwijderen
• Eventueel bijwerken tussen de wenkbrauwen
• Masker
• Massage van het gezicht en schouders
• Verzorgende crème gebaseerd op de huidconditie
• Huidadvies

LOCATIE DE BRIELLAERD

LOCATIE DORP

Plantagelaan 61

Torenplein 37

3772 MB Barneveld

3772 CX Barneveld

0342 - 435454

0342 - 435454

WhatsApp: 06-39599051

WhatsApp: 06-39599051

info@salonuniek.nl

info@salonuniek.nl

www.salonuniek.nl

www.salonuniek.nl

€34,95

€64,95

PEDICUREBEHANDELING

SPECIALISTISCHE TECHNIEKEN

• Nagelbeugel
• Orthese (drukontlastend siliconen hulpstukje op maat gemaakt)
• Gelcorrectie / nagelprothese
• Anti druktechniek met vilt
Prijzen in overleg
Niet nagekomen afspraken of afspraken die niet binnen 24 uur zijn afgebeld
worden in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen €25,-

€6,95

€42,95

09.00 - 17.30

Woensdag

09.00 - 17.30

UITGEBREIDE PEDICUREBEHANDELING

€49,95

Donderdag

09.00 - 17.30

09.00 - 21.00

Vrijdag

09.00 - 17.30

08.00 - 13.00

Zaterdag

08.00 - 13.00

Maandag

09.00 - 21.00

Maandag

09.00 - 17.30

Dinsdag

09.00 - 21.00

Dinsdag

Woensdag

09.00 - 21.00

Donderdag

09.00 - 21.00

Vrijdag
Zaterdag

Tip!

• Knippen en polijsten van de nagels
• Schimmel of verdikte nagels verzorgen
• Schoonmaken en verzorgen van de nagelomgeving
• Overtollig eelt verwijderen
• Likdoorn, ingroeiende nagel of kloven behandelen
• Verzorgende crème
• Advies

PEDICURE DEELBEHANDELING

www.facebook.com/salonuniek
salon_uniek

Volg o
ns op
social
media!

Keuze uit:
• Knippen en polijsten van de nagels
• Likdoorn behandelen
• Eelt verwijderen
• Ingroeiende nagel behandelen
• Onderbeen massage

Kijk op
de ac
de adr hterkant vo
esgege
or
vens!

ZONNESTUDIO

• Knippen en polijsten van de nagels
• Schoonmaken en verzorgen van de nagelomgeving
• Overtollig eelt verwijderen
• Verzorgende crème
• Advies
+ Shellac behandeling (€ 17,95) 

OPENINGSTIJDEN

kapsalon!

Let op
Shellac of nagellak die niet door Salon Uniek is aangebracht dient u zelf
van de voren te verwijderen.

Salon Uniek is lid van de landelijke brancheorganisatie ProVoet. Daarnaast heeft
Salon Uniek een contract met podotherapie RondOm voor het rechtstreeks declareren
van diabetes voetbehandelingen (mits doorverwezen door RondOm).

• Intakegesprek en korte screening indien medisch noodzakelijk

€47,90
€27,95

U dient met schone, geknipte en gevijlde nagels te komen

MEDISCH PEDICURE

INTAKEGESPREK (INDIEN NODIG)

OPENINGSTIJDEN

Shellac behandeling inclusief polijsten en knippen van de nagels
Shellac behandeling

€59,95

Heerlijk even ontspannen en/of bruinen onder een van onze professionele
zonnebanken van Luxura. Voordat u onder de zonnebank gaat krijgt u eerst een
huidadvies, zodat u niet te kort of juist te lang onder de zonnebank ligt.
Salon Uniek is aangesloten bij SWV verantwoord zonnen. Meer informatie hierover
vindt u op www.svzinfo.nl. U kunt gratis voor de deur parkeren en bent welkom met
of zonder afspraak! 
6 minuten
10 minuten
14 minuten

€5,€7,€9,-

18 minuten
22 minuten
100 minuten

* Alle prijzen zijn exclusief eventuele Corona toeslag

€11,€13,€50,-

Voorde

elkaart

€29,95

‘‘ Maak uw afspraak online
op www.salonuniek.nl ’’

TWEEDE
LOCATIE

in het dorp!
P R SI J LI J ST 2 0 20 / 2 0 21

REINIGINGSBEHANDELING 30 MINUTEN

KAPSALON
MAKE-OVER IN ÉÉN DAG

Gezichtsbehandeling van 70 minuten
Pedicure behandeling
Kleuren
Knippen
Dag make-up
Duur 4 uur

DAMES

Wassen, knippen, drogen
Wassen, knippen, föhnen/watergolf
Wassen, knippen föhnen/watergolf lang haar
Wassen, fohnen/watergolf
Wassen, föhnen/watergolf lang haar
Pony knippen
Toeslag knippen met verzorgingsschaar
Vitamine kuur

OPSTEKEN

€ 192,95

Wassen, knippen, stylen
Kleuring 5 minuten

VISAGIE
€30,95
€40,95
€45,95
€25,95
€30,95
€7,95
€7,95
€7,95

Van 0 tot en met 2 jaar
Van 2 tot en met 5 jaar
Van 5 tot en met 12 jaar

€25,95
€17,95

€14,95
€16,95
€19,95

PERMANENT/ONDERSTEUNING

KERATINEBEHANDELING
Inclusief 2 producten

€47,95

LASH VOLUME LIFTING

€46,95

Kies 3 van de volgende behandelingen:
Harsen oksels
Harsen bikinilijn
Harsen rug
Harsen boven- of onderbenen

WIMPEREXTENSIONS ONE BY ONE
€28,95
€149,95

€297,95

Nieuwe set
Bijvullen 2 weken
Bijvullen 3 weken
Bijvullen 4 weken
Verwijderen van wimperexstensions

MASSAGE/ONTSPANNING

Massage van nek, schouder en rug 30 minuten
Lichaamsmassage 60 min

HOTSTONE MASSAGE (WARME STENEN)

SCHOONHEIDSSALON

Massage van nek, schouder en rug 30 minuten
Lichaamsmassage 60 minuten

€74,95
€84,95
€94,95

‘‘ Laat u verwelkomen door ons enthousiaste team ’’

Massage van nek, schouder en rug of benen 30 minuten
Lichaamsmassage 60 minuten

Salon Uniek biedt verschillende soorten schoonheidsbehandelingen aan.
U kunt voor losse behandelingen maar ook voor duo behandelingen bij ons terecht.
Duo behandeling is met twee personen tegelijk een behandeling ondergaan in onze
prachtige duo salon. In één ruimte wordt u dus beide tegelijkertijd behandeld door
twee schoonheidsspecialistes. Alle massages en schoonheidsbehandelingen zijn
mogelijk in een duobehandeling. Onze schoonheidsspecialistes zijn gespecialiseerd
in acne. Deze behandelingen kunt u vergoed krijgen bij de zorgverzekeraar.
Salon Uniek is aangesloten bij de ANBOS.

DIVERSEN

Wenkbrauwen epileren/harsen
Wenbrauwen verven
Wimpers verven

SHELLAC OP NAGELS VAN DE HANDEN

Prijzen zijn inclusief verzorging, knippen en föhnen
Permanent deel
Permanent helemaal
Permanent lang haar

Gelegenheids make-up
Bruidsmake-up inclusief proef

HARSBEHANDELING

SPORTMASSAGE (GERICHT OP SPIEREN)

SERVICE: Alle prijzen zijn inclusief product gebruik en hoofdhuid massage.
Als u binnen 2 weken terugkomt dan worden uw nekharen en contouren
GRATIS bijgewerkt.

KINDEREN

€34,95
€54,95
€199,95
€259,95

Buiten omgeving Barneveld rekenen wij reistijd en reiskosten,
vraag naar de voorwaarden.
Vóór 9 uur rekenen wij een toeslag van € 25,00 per uur

SERVICE: Alle prijzen zijn inclusief product gebruik,
hoofdhuidmassage en een verzorging voor het haar.

HEREN

Opsteken voor gelegenheid
Opsteken en make-up voor gelegenheid
Bruidskapsel (inclusief proefkapsel)
Bruidtotaal: bruidskapsel en bruidsmake-up
(inclusief proefkapsel en proefmake-up)

Met een gel-nagellak wordt met een uv lamp de nagellak uitgehard,
blijft minimaal twee weken zitten.
Verwijderen van gel-nagellak

HARSEN

Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen bovenlip-, kin en kaaklijn
Harsen oksels
Harsen bikinilijn
Harsen rug
Harsen boven- of onderbenen
Harsen hele benen
Harsen armen

ZWANGERSCHAPSMASSAGE

€13,95
€10,95
€13,95

€27,95
€11,95

€13,95
€13,95
€27,95
€19,95
€24,95
€27,95
€29,95
€39,95
€29,95

€76,95
€29,95
€34,95
€44,95
€21,95

€34,95
€54,95

€34,95
€54,95

€34,95
€54,95

GELAATSMASSAGE 30 MINUTEN

€34,95

REINIGINGSBEHANDELING 30 MINUTEN

• Huidanalyse
• Vapazone
• Onzuiverheden verwijderen
• Verzorgende crème gebaseerd op de huidconditie
• Huidadvies

GEZICHTSBEHANDELING 70 MINUTEN

• Huidanalyse
• Reiniging
• Vapazone
• Onzuiverheden verwijderen
• Wimpers verven
• Wenkbrauwen kleuren
• Wenkbrauwen epileren/harsen
• Harsen bovenlip
• Masker
• Massage van het gezicht (10 minuten)
• Verzorgende crème gebaseerd op de huidconditie
• Huidadvies

€82,95

SEIZOENSBEHANDELING 60 MINUTEN

€54,95

• Huidanalyse
• Reiniging
• Vapazone
• Onzuiverheden verwijderen
• Wimpers verven
• Wenkbrauwen kleuren
• Wenkbrauwen epileren/harsen
• Harsen bovenlip
• Masker
• Uitgebreide massage van het gezicht, schouders en decolleté (20 minuten)
• Verzorgende crème gebaseerd op de huidconditie
• Huidadvies
• Dagmake-up

Deze behandeling varieert per seizoen.

PERMANENTE MAKE-UP

€34,95
€54,95

Massage van rug, buik, nek en voeten 30 minuten
Massage van rug, armen, buik voeten en benen 60 minuten

• Huidanalyse
• Reiniging
• Massage van monnikskapspier, schouders, gelaat, hoofdhuid en oren
• Verzorgende creme gebaseerd op de huidconditie
• Advies

UITGEBREIDE GEZICHTSBEHANDELING 90 MINUTEN

VOOR HET EERST PMU
(3 BEHANDELINGEN)

NABEHANDELING

€ 425,00

€ 125,00

€ 295,00
€ 245,00
€ 375,00

€ 145,00
€ 125,00
€ 175,00

€ 325,00
€ 375,00
€ 425,00

€ 150,00
€ 175,00
€ 200,00

€ 275,00
€ 325,00

€ 135,00
€ 150,00

€ 425,00
€ 475,00
€ 525,00

€ 200,00
€ 225,00
€ 250,00

WENKBRAUWEN
INFRALASH

alleen tussen de wimpers
(volume effect)
boven
onder
boven en onder

EYELINER BOVEN
€34,95

Small
Medium
Large

EYELINER ONDER
Small
Medium
€64,95

EYELINER ONDER EN BOVEN
Small
Medium
Large

Bent u nieuw bij ons en wilt u een nabehandeling laten doen?
Dan zijn de prijzen in overleg.

