MOOIZO MV is een eigentijdse salon voor man en vrouw, waarbij kwaliteit,
aandacht, vitaliteit en een ontspannen sfeer centraal staan. Wij
behandelen met en verkopen mooie merken. Van puur natuur tot luxe
verwennerij. Wij geloven dat een mooie huid mede het resultaat is van
“lekker in je vel zitten” en een gezonde levensstijl. Dan zijn ontspanning,
tijd en aandacht voor jezelf al een stap in de goede richting. Met het juiste
verzorgingsproduct, aangepast aan uw huidtype, leefstijl en behoeften,
komt het gewenst resultaat snel dichtbij.

Phytomer

Hayoun

Al geruime tijd is Hayoun dé oplossing voor de acne huid. Door de
bijzondere samenstelling van het Black Mask (een van de eerste fruitzuur
peelingen) zijn een hoop huidirritaties rustiger geworden.
Hayoun verminderd en voorkomt actieve acne en littekens.
Basis Acne behandeling 60 min

€ 69,50

(reinigen, dieptereiniging, black mask en masker)

Intensif Acnebehandeling of Boost voor de vermoeide huid

€ 79,50

Neoderma

Phytomer heeft zijn basiswerkstoffen uit de zee. Algen en zeewater
zorgen voor een optimale reiniging, herstel en huidverbetering. Een
behandeling met Phytomer voelt als een mini-vakantie.

De inmiddels zeer bekende Bio-Peeling zetten wij in voor behandeling van
diverse huidproblemen (acne, pigmentvlekken, littekens) of als een
boost voor de vermoeide huid.

Basis behandeling 60 min

Bio-peeling los 60 min.

€ 72,50

€ 87,50

(reinigen, stoom of verwarmend masker, dieptereiniging, massage en masker)

(kruidenpeeling, intensief reinigen en masker)

Sea Essentiel 75 min

Biopeeling kuur van 3 keer

€ 82,50

€235,00

(idem als basis met als extra rug pakking, korte rug massage of intensief masker)

Spa Prestige

€105,00

(idem als basis met als extra rug pakking, korte rug massage en intensief masker)

Bindweefsel massage gezicht extra bij de behandeling 30 min.

€ 50,00

Perricone MD

Perricone MD werd in 1997 opgericht door de vooraanstaande
dermatoloog en voedingsdeskundige Dr. Nicholas Perricone. Perricone
MD ontwikkelt exclusieve, unieke en zeer doeltreffende cosmeceuticals,
gebaseerd op revolutionaire technologieën, zoals DMAE, Alpha Liponzuur,
Vitamine C Ester, Tocotriënolen, Cold Plasma transportsysteem, AcylGlutathione en Neuropeptiden. Zeer doeltreffend en het beste product
als vervanging voor de plastisch chirurg.
Basis behandeling 70 min.

€ 79,50

Behandeling voor het herstel van de jeugdige teint en veerkracht van de huid.
Hierbij ligt de focus op verbetering van de contouren en het volume van de huid.
Met ontspannende massage.

Cold Plasma behandeling incl. bindweefsel massage 90 min

€ 123,00

Verstevigt, kalmeert en verbetert de huid. Met e e n reiniging, diepte-reiniging,
bindweefsel+ cool down-massage van gezicht, nek en schouders en masker.
Een kuur van 1 x Cold Plasma en 5 x bindweefsel behandeling
€ 440,00

Absolution

Absolution is volledig gemaakt van planten en kruiden. Biologisch verwerkt
tot uiterst intensieve huidverzorgings producten. Het meest natuurlijke
product wat we in huis hebben, met zichtbare resultaten.
Gecertifieerd ECO.
Absoluut balans behandeling 60 min.

€ 72,50

(reiniging, massage, dieptereiniging en crème masker)

Absoluut Gym your skin 75 min

€ 82,50

(balans + lifting massage i.p.v. gewone massage en guasha stones)

Maria Galland

Dit geavanceerde merk op basis van biotechnologie, prijst zich door de
intensieve werkstoffensamenstelling, celtherapie en zachte texturen.
Maria Galland werkt snel en effectief, met een luxe en comfortabel gevoel.
Basis behandeling 60 min

€ 72,50

(reinigen, dieptereiniging, massage met masker)

Lift Expert

90 min

€105,00

Met mix bindweefselmassage + de basis

* Al onze behandelingen zijn incl. een klein beetje epileren. Bij het
modelleren van de wenkbrauwen, wat meer werk in beslag neemt,
zullen wij dit extra berekenen.

Mille de Luxe 120 min

€150,00

Met dubbele reiniging, intensieve peeling en bindweefselmassage en goudmasker

Soin Thalasso of Lumiere

75 min

Naar huidbehoefte een extra masker naar behoefte

€ 82,50

Overige behandelingen
Epileren v.a.

€ 14,00

Harsen v.a.
•
wenkbrauwen
•
bovenlip of kin
•
bovenlip en kin
•
onderbenen of bovenbenen
•
hele benen
•
bikinilijn groot
•
onderarmen
•
oksels
•
rug helemaal
•
borst

15,50
13,50
19,50
27,50
47,00
25,00
17,50
16,00
29,50
29,50

Verven
•
wimpers
•
wenkbrauwen
•
beiden

17,50
15,00
27,50

Manicure v.a.
Lakken bij de manicure of pedicure
O.P.I gellak bij manicure
O.P.I gellak los
Pedicure los v.a.
Pedicure tijdens een gezichtsbehandeling v.a.
Spray tan hele lichaam

39,00
10 0 0
22,50
27,50
45,00
36,00
30,00

Voor afspraken met onze Hairstylist Patrick Wieland (Planet Hair)
bel: 06-81332101
Massagetherapeut Jet Jetten (Onderhuids) op do of vrijdag bel 06-51466692
Fleur Venema is Acne specialiste, kijk bij uw zorgverzekeraar of u in
aanmerking komt voor een vergoeding voor de acnebehandeling.
NIEUW! Per 1 januari 2022 werken wij alleen nog maar flexibel en op afspraak.
Afspraken maken kan via een berichtje op ons Whats’s app.nummer of bellen.
Het kan daardoor zijn dat de zaak niet altijd open is. Wilt u iets kopen of vragen,
laat het ons van tevoren weten zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Beauty treatments
Hairstyling
Massage therapy
www.mooizo-mv.nl
mooizo m/v Beauty & Concepts
Hilleniussingel 19-21a
3054 EX Rotterdam
App 06-18920807

