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Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur.
Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Avonden op afspraak. Maandag gesloten.
Er zijn diverse arrangementen voor een dag of dagdeel te boeken,
dit in overleg met wat uw wensen zijn.
Informeer naar arrangementen en aanbiedingen
of kijk op onze website www. mooizo-mv.nl

Manicure vanaf € 32,--
Pedicure vanaf € 36,--
Spray-tan vanaf € 19,50
Opi Gellak tijdens een manicure of pedicure  € 30,--
Opi Gellak  €€ 35,--

Voor ontharing met laser, verwijderen van couperose of pigmentvlekken
met laser, werken wij samen met de firma Medi Skincare
(1x per 6 weken op zaterdag).

Voor behandeling van acne met event. vergoeding van de zorgverzekeraar, 
elektrisch ontharen en (natuurlijk ogende) permanente make-up is onze 
specialiste aanwezig op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.

Voor afspraken Hairstyling en Make-up-advies is Patrick Wieland van
Planet Hair te bereiken op 06-81 332 101.
Planet Hair is open op woensdag, vrijdag en zaterdag (op afspraak).

Onderhuids Massagetherapie door Jet Jetten is er op woensdag, vrijdag en 
zaterdag uitsluitend op afspraak. 010-418 75 75 / 06-51 466 692.
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Mooizo m/v is een eigentijdse salon voor man en vrouw, waarin kwaliteit,
aandacht en een ontspannen sfeer centraal staan. Wij voeren mooie
merken, van puur natuurlijk tot luxe. Een mooie huid is in veel gevallen
het resultaat van ‘lekker in je vel zitten’. Dan zijn ontspanning, tijd en 
aandacht voor jezelf al een goede stap in de richting. Met het juiste 
verzorgingsproduct, aangepast aan uw huidtype, leefstijl en behoefte, komt 
het gewenste resultaat snel dichtbij. Nieuw zijn de comfortabele homewear 
en de mooie accessoires om thuis een sfeer van 'well-being' te creëren.

Phytomer
Phytomer heeft als basis de werkstoffen uit de zee. Algen en zeewater 
zorgen voor reiniging, herstel en huidverjonging. Een behandeling met 
Phytomer voelt als een mini-vakantie.

Phytomer basisbehandeling (75 minuten)  € 55,--
(reinigen, stomen, massage en masker)
Phytomer Sea Essentiel  € 72,50
(inclusief korte rugmassage, algenpakking of intensief masker)
Phytomer Spa Prestige  € 92,50
(inclusief korte rugmassage, algenpakking en intensief masker)
Eye treatment  € 17,50

Carita
Ontwikkeld in de jaren ‘60 door Maria en Rosy Carita, een uniek
merk dat zich een totaalconcept mag noemen. Carita biedt gezichts-,
lichaams- en haarproducten op basis van plantaardige celtherapie.
Hoogwaardige werkstoffen zorgen voor een snel en effectief resultaat.

Basisbehandeling (60 minuten) € € 59,50
Basisbehandeling met renovateur (75 minuten)  € 72,50
Lisse-supremebehandeling met cinetic (120 minuten)  € 149,50
Diamantbehandeling super energizer (120 minuten)  € 149,50
Extra tijdens de behandeling (Mask Lift Repulvant)  € 32,--
Eyepatch  € 17,50
Carite renovateur rugbehandeling (45 minuten)  € 49,50

Aveda
Aveda richt zich met haar lifestyleproducten en behandelingen op het 
herstellen van uw natuurlijke balans. Aveda werkt met pure planten- en 
bloemenextracten van hoogwaardige kwaliteit.

Elemental nature basic treatment (75 min) vanaf € 59,50
Elemental nature treatment  € 72,50
(incl. voetenbad, scrub en voetmassage)
Green Science treatment incl. plant peel (75 min)  € 85,--
Chakra treatment (75 min)  € 99,--

Neoderma
Bio-peeling (intensieve peeling om huidproblemen te verminderen).

Losse Enzymatice peeling bij de bio-peeling  € 17,50
Losse behandeling  € 75,--
Kuur van drie behandelingen  € 200,--
Neo-white  € 75,--
Bio-lift  € 75,--
Combinatiebehandeling  € 125,--

Overige behandelingen
Weinig epileren is een service bij onze behandelingen.
Harsen of modelleren van de wenkbrauwen wordt extra berekend.

Epileren vanaf €  12,--
Harsen
• wenkbrauwen   € 15,50
• bovenlip of kin   € 12,--
• bovenlip en kin  € 19,50
• onderbenen  € 27,50
• bovenbenen  € 27,50
• hele benen  € 42,-
• rug  € 27,50
• oksels  € 17,50
• bikinilijn klein  € 19,50
• bikinilijn groot  € 25,--
• onderarmen  € 19,50
• borst  € 24,50

Verven 
• wimpers (tijdens een behandeling € 12,--)  € 16,--
• wenkbrauwen (tijdens een behandeling € 12,--)  € 13,50
• beide  € 24,--

* Alle behandelingen zijn er ook voor de man,
 met aangepaste producten en technieken.


