
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prijslijst 

 
 

Kapsones Beauty FACE 
 

Energy          € 40 
Duur 40 min, oppervlakte reiniging, peeling, masker 
 
Relax          € 55 
Duur 55 min, oppervlakte reiniging, diepte reiniging, masker 
 
Complete         € 70 
Duur 70 min, oppervlakte reiniging, diepte reiniging, gezichts- 
massage, masker 
 
DeLuxe         € 97,50 
Duur 100 min, oppervlakte reiniging, diepte reiniging, gezichts- 
massage, masker, rug / schouder / nekmassage 
 
Teenage          € 47,50 
Duur 45 min, deze gezichtsbehandeling is uitsluitend bedoeld voor 
tieners! 

 
Gezichtsbehandelingen zijn incl. huidanalyse, dagverzorging & productadvies en eventueel 

bijwerken wenkbrauwen (niet modelleren) 
 

Als u een Kapsones Beauty mini boekt tijdens een Kapsones beauty face, dan 
bedraagt dit € 7.50 per onderdeel. 

 
 
Kapsones Beauty MINI 

 
Wimpers verven        € 12,50 
Verven wenkbrauwen        € 12,50 
Harsen bovenlip of kin       € 12,50 
Harsen bovenlip en kin       € 20  

 
 
 
 



Kapsones Beauty Brows 
 

Epileren / harsen van de wenkbrauwen         € 15 
De wenkbrauwen perfect in model brengen  d.m.v.  wax of epileren 

 
Verven wimpers & wenkbrauwen           € 20,00          
Duur 30 min, afsluitend met een verzorgende oogcrème 
 
Perfect eyes         € 32,50 
Duur 30 min, epileren / harsen en verven van de wenkbrauwen en  
wimpers afsluitend met een verzorgende oog crème en styling van  
de wenkbrauwen. 
 
Henna brows         € 32,50 
Verven wenkbrauwen met henna en perfect in model brengen d.m.v.  
waxen of epileren.  

 
Kapsones Beauty WAXING 

 
Oksels         € 20,00 
Onder- of bovenarmen       € 20,00 
Onder- en bovenarmen        € 35,00 
Onder- of bovenbenen       € 25,00 
Onder- en bovenbenen        € 40,00 
Bikini (liezen)         € 20,00 
Rug          € 35,00 

 
Kapsones Beauty Gellak 

Gellak manicure        € 27,50 
Vijlen van de nagels / gellak / verzorgende olie of crème 
 
Gellak pedicure                   € 32,50 
Vijlen nagels / gellak / verzorgende crème 

 

Kapsones Beauty ARRANGEMENT 

Bride 2 Be 
Dit arrangement wordt geheel samengesteld naar de wensen en behoeften van de 
aanstaande bruid. Bijvoorbeeld: diverse gezichtsbehandelingen, bruidsmake-up en 
bruidskapsel of onderdelen hiervan. Prijs op aanvraag.  

 
 
 

 
Kapsones Beauty 

Doezastraat 31, 2311 HA Leiden, 071-5139631 | 06-46149832 
Info@kapsonesbeauty.nl | www.kapsonesbeauty.nl 


