
Brederodehof 64
3341 VC Hendrik-Ido-Ambacht

06 39 07 87 29
info@eemsbeautyroof.nl
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SKINCARE
Onze ProSkin behandelingen zijn de basis van uw 
behandeling. De huidbehandelingen worden aangepast op 
uw huidtype en naar uw wensen en doelen. 

FACEMAPPING GRATIS
*Huidanalyse, alleen in te boeken tijdens 
uw gezichtsbehandeling.

PROSKIN 30 MIN € 50,00
* Een gepersonaliseerde behandeling gericht 
op een bepaalde zone of conditie die extra 
aandacht nodig heeft.

PROSKIN 60 MIN € 74,00
* Een gezichtsbehandeling gericht op 
huidverbetering en resultaat. Dubbele reiniging, 
professionele dieptereiniging, verwijderen
van onzuiverheden, serum, masker, gezichtsmassage 
en een dag/nachtverzorging.

PROSKIN 90 MIN € 119,00
*Een uitgebreide gezichtsbehandeling gericht 
op huidverbetering en resultaat.
Dubbele reiniging, exfoliërende (peeling), 
onzuiverheden verwijderen, wenkbrauwen 
epileren/waxen, gezichtsmassage naar keuze, 
hoog geconcentreerd serum, masker, dag/nachtverzorging.

*Tijdens de behandeling worden speciale producten en 
behandelmethodes gebruikt die gericht zijn op specifieke 
aandachtspunten van de huid. Denk hierbij bijv. aan LED-
Lichttherapie, cupping massage enz .

SKINCARE EXPERTS: PRO POWER PEEL
Pro Power Peel is de chemische peeling van 
Dermalogica en pakt huidzorgen als fijne lijntjes, rimpels, 
pigmentschade, vermoeide huid en acne aan. 

PROSKIN 30 EXPERT ACTIVE € 61,00
*Dubbele reiniging, peeling, serum, 
dag/nachtverzorging

PROSKIN 60 EXPERT ACTIVE € 86,00
*Dubbele reiniging, peeling, LED-Lichttherapie 
met een hoog geconcentreerd serum en masker, 
dag/nachtverzorging, massage nek en schouders.

HET BESTE VOOR UW HUID
Goede verzorging vormt de basis van een mooie en 
gezonde huid. Onze dagelijkse routine die we thuis 
doen, is niet altijd genoeg om uw huid de verzorging 
te geven die het nodig heeft. Met een professionele 
gezichtsbehandeling geven onze schoonheidsspecialisten 
u graag advies. Hiervoor gebruiken we producten van de 
beste kwaliteit, passend bij uw huidtype.

SKINCARE SPECIALISATIE
Naast onze Proskin behandelingen en de Pro Power 
Peel hebben wij ook nog andere gespecialiseerde 
behandelingen gericht op huidverbetering.

COLLAGEEN BOOSTER € 87,00
*60 min: Dubbele reiniging, hoogwaardige peeling, 
bindweefselmassage/cupping, hoog geconcentreerd  
met masker in combinatie met LED-Lichttherapie,  
massage nek en schouders.

LED-LICHTTHERAPIE  € 70,00
45 min: Huidverbetering behandeling voor verschillend 
huidproblemen. Dubbele reining, exfoliatie met daarna 
hoog concentreert serum met een masker met Led-
lichttherapie in de kleuren: rood, geel en blauw.

BINDWEEFSEL / CUPPINGMASSAGE  € 38,00
30 min: Reiniging, bindweefsel / cuppingmassage  
dag/nacht crème.

ACNE BEHANDELING € 72,00
*50 min: Dubbele reiniging, professionele dieptereiniging, 
verwijderen van onzuiverheden, hoog geconcentreerd 
serum met masker, dag/nachtverzorging.
- Let op deze behandeling boeken op advies 

CLEAR START (12 T/M 17 JAAR) € 57,00
*60 min: Reiniging, dieptereiniging, verwijderen van 
onzuiverheden, masker en dag/nachtverzorging.

BEHANDELING VAN DE MAAND               WISSELEND
*Dit is een behandeling die maandelijks kan wisselen.  
De keuze van de behandeling kan worden bepaald door 
het seizoen, een nieuw product of kennismaking van een 
nieuwe behandeling.

Let op, al onze behandelingen (met uitzondering van de 
ProSkin 90) zijn exclusief wenkbrauwen waxen of andere 
losse elementen. Deze zijn extra bij te boeken. Tijdens 
uw gezichtsbehandeling krijgt u €5,00 korting op één 
onderdeel; waxen in het gezicht of het verven van uw 
wimpers of wenkbrauwen. 

UPGRADES
Upgrade uw gezichtsbehandeling met verschillende 
upgrades. Op deze manier maakt u uw behandeling 
passend aan uw behoeftes.

EXTRA GEZICHTSMASSAGE 
Relax face massage of Bellabaci Cupping/ bindweefsel.
10 MIN / € 10,00
15 MIN / € 15,00
20 MIN / € 20,00
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PRO POWER PEEL EYE PADS
Peel Eye Pads € 10,00
Pro Eye Flash Treatment  
*Dit is een krachtige behandeling die helpt bij het 
verstevigen en verhelderen van de oogcontour. 
Deze behandeling is erg mooi in combinatie met 
Power Peel Eye Pads € 6,00

CRYOLOGLOBE GEZICHTSMASSAGE/ THERAPIE 
De intense kou activeert de collageenproductie in de 
diepere lagen van de huid. Deze upgrade is mooi om te 
boeken bij je Pro Power Peel of je bindweefselmassage.
Cryologlobe gezichtmasage/ therapie 5-10 min € 7,00

DARK SPOT
PRO bright is een intensieve, 3-staps service om de 
opname van Vitamine C te stimuleren. € 15,00

HALS TREATMENT
Met de PRO firm behandeling wordt het gelaat 
en de hals gelift, verstevigd en verfijnd. € 13,00

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website of 
skincare-folder.

HET BESTE VOOR UW WENKBRAUWEN
De wenkbrauwen bepalen de uitdrukking van ons 
gezicht. Daarom zijn wenkbrauwen erg belangrijk. Laat 
het waxen of epileren daarom ook over aan een expert. 

Wij werken met een huidvriendelijke wax en 
verzorgen de huid na met een kalmerende crème.

Tijdens deze behandeling kijken wij samen welke 
vorm van de wenkbrauwen bij jou past, zodat jij 
weer “on fleek” de deur uit gaat.

Boekt u de afspraak tijdens een gezichtsbehandeling, 
dan krijgt u €5,00 korting op één onderdeel van waxen 
in het gezicht.

WENKBRAUWEN EN WIMPERS
Wenkbrauwen waxen € 17,50
Wenkbrauwen verven € 18,50
Wenkbrauwen waxen & verven € 29,00

Wimpers verven € 24,50
Wimpers & Wenkbrauwen verven € 35,00
Wenkbrauwen & wimpers verven 
& wenkbrauwen waxen € 40,00

HENNA BROWS
Wilt u langer plezier van je geverfde wenkbrauwen en wilt 
u ze weer in een mooie vorm?
Dan is dit de ideale behandeling voor u! Henna is een 
natuurlijk product dat niet alleen aan de haartjes hecht, 
maar ook op de huid. De henna blijft 1 à 2 weken op de 
huid zitten en tot 6 weken op de haren. 

Henna verven en wenkbrauwen waxen 
met intake (eerste keer) € 42,00
Henna verven & wenkbrauwen waxen € 42,00

MICROBLADING
Volle wenkbrauwen is een beautytrend waar u niet omheen 
kunt! Niet iedereen heeft van nature volle wenkbrauwen. 
Nu is er Microblading: een semi-permanente wenkbrauw 
make-up. Steriele, ultradunne naaldjes penetreren daarbij 
de bovenste laag van de huid en brengen natuurlijke 
pigmenten aan. In de ‘krasjes’ / hairstrokes die de 
microblades in de huid maken, blijft het pigment achter. 
Dit geeft een natuurlijk effect. Na 6-8 weken is er een 
nabehandeling nodig. De microblading vervaagd langzaam 
en na 1-2 jaar moet je terugkomen voor een touch-up.

Microblading Nieuw € 299,00
Microblading Touch Up (binnen 1 jaar) € 150,00
Microblading Touch Up (na 1 jaar tot 1,5 jaar) vanaf € 175,00
Microblading Touch Up (na 1,5 jaar tot 2 jaar) vanaf € 200,00
Microblading Touch Up langer dan 2 jaar € 299,00

DE BESTE WAXBEHANDELING 
Langdurig 100% haarvrij, reeds vanaf 1 mm! Deze sterke 
wax verwijdert alle stugge, lange en altijd geschoren 
haren vanaf 1 mm. Geschikt voor gelaat, oksels, bikinilijn 
en brazilian wax.

Boekt u de afspraak tijdens een gezichtsbehandeling, 
dan krijgt u €5,00 korting op één onderdeel van waxen 
in het gezicht. 

Kin waxen € 16,00
Bovenlip waxen € 16,00
Kaaklijn waxen € 23,00
Gehele gezicht waxen € 32,00

Oksels waxen € 20,50
Onderarmen waxen € 23,50
Onder- of bovenbenen € 32,00
Onder & bovenbenen € 43,00
Bikinilijn waxen € 20,50
Brazilian wax € 39,50
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HET BESTE VOOR UW WIMPERS
Wilt u mooie lange, volle en gekrulde wimpers zonder 
gedoe met mascara? Dan zijn wimperextensions de 
oplossing! Zo kunnen we een mooie, intense look 
creëren die toch nog heel natuurlijk oogt. 

WIMPEREXTENSIONS
Na 2-4 weken is het tijd voor een refill behandeling. 
Een nieuwe set wimperextensions duurt ca.1,5 à 2 uur. 
Een refill behandeling duurt ongeveer een uur.

Nieuwe set one by one wimperextensions € 78,00
Opvullen na 2 wk. one by one wimperextensions € 31,00
Opvullen na 3 wk. one by one wimperextensions € 36,00

Opvullen na 4 wk. one by one wimperextensions € 41,50
Nieuwe set 2D wimperextensions € 82,00
Opvullen na 2 weken 2D wimperextensions € 36,00
Opvullen na 3 weken 2D wimperextensions € 41,50
Opvullen na 4 weken 2D wimperextensions € 47,00
Nieuwe set 3D wimperextensions € 84,00
Opvullen na 2 weken 3D wimperextensions € 38,00
Opvullen na 3 weken 3D wimperextensions € 43,00
Opvullen na 4 weken 3D wimperextensions € 48,00
Nieuwe set russian volume wimperextensions € 86,00
Opvullen na 2 wk. russian vol. wimperextensions € 40,00
Opvullen na 3 wk. russian vol. wimperextensions € 45,00
Opvullen na 4 wk. russian vol. wimperextensions € 50,00

HET BESTE VOOR UW NAGELS
Nagels zijn de eyecatchers van uw handen. Hoe gezonder 
uw nagels, hoe langer uw favoriete lak blijft zitten. Daarom 
staan verzorgde handen en nagels bij ons hoog in het 
vaandel. Een feestje, bruiloft of gewoon goed willen 
opvallen? Laat onze nagelstyliste voor u uitpakken. Uw 
persoonlijke voorkeur is doorslaggevend, maar natuurlijk 
adviseren we u graag als u er niet uitkomt.

NAIL CARE BEHANDELINGEN
Al onze klanten zijn voorzien van een eigen (bakje)set vijlen. 
Deze vijlen worden alleen bij u gebruikt. Dat maakt een 
nailcare behandeling bij EEMS uniek.

NATUURLIJKE VERSTEVIGING
Young Nails Slick Pour is absoluut onze favoriet. Dat is een 
hoogwaardig poedercoating-systeem met Vitamine E en 
Calcium. Dit zorgt voor goede sterke nagels. Ook noemen 
wij dit wel een natuurlijke versteviging.

Young Nails Slick Pour Conversion Basecoat 
afweken & nieuw € 41,00
Young Nails Slick Pour Conversion Basecoat 
nieuwe set € 50,00
Young Nails Slick Pour Conversion Basecoat 
verwijderen € 23,00

GELLAK 
Gellak is één van de meeste gekozen nagelbehandelingen. 
Gellak wordt op de natuurlijke nagels gezet. Het voordeel 
bij EEMS is dat wij de gellak afweken. Hierdoor blijven uw 
nagels gezond en sterk!

De gellak wordt gratis over; Slick Pour, Acryl/Gel nagels gezet.
Gellak afweken / nieuw € 38,00
Gellak nieuw € 31,00
Gellak afweken € 30,00

*Let op! Heeft u een gellak/slickpour afweken en nieuw 
behandeling gereserveerd, maar heeft u niks meer op uw 
nagels zitten? Dan dient u dit 24 uur van tevoren te melden, 
anders zijn wij genoodzaakt de prijs van het afweken mee te 
rekenen. Bedankt voor uw begrip.

ACRYL NAGELS 
Acryl nagels zijn heel erg sterk en hebben een super goede 
hechting. Met acryl kunnen wij uw nagels ook verlengen. 
Acryl is zeer geschikt voor nagelbijters.

Acryl nabehandeling € 48,00
Acryl nieuwe set € 60,50
Acryl verwijderen € 25,00

GEL NAGELS
Gel Nagels zijn iets meer flexibeler dan acryl nagels. Er 
wordt een dikke gel gebruikt, die ook moet ook uitharden 
in de LED/UV Lamp. Ook met gel kunnen wij uw nagels 

verlengen. Deze behandeling is minder geschikt  
voor nagelbijters.

Gel nabehandeling € 48,00
Gel nieuwe set € 60,50
Gel verwijderen € 25,00

NAILART
1 vinger * GRATIS
Nailart /losse glitters enz. per vinger * € 1,00
Babyboom * € 5,00
French manicure * € 5,00

REPARATIE 
Reparatie (na 1 week) per nagel gellak € 9,00
Reparatie (na 1 week) per nagel slick Pour € 11,00
Reparatie (na 1 week) per nagel Gel & Acryl € 13,00
Per nagel reparatie in een gellak behandeling*  € 4,00
Per nagel reparatie in een Slick pour behandeling*  € 4,00
Per nagel reparatie in een acryl/gel behandeling* € 4,00

* De prijzen met een sterretje worden extra
berekend op de behandeling.
* Door drukte is het niet altijd mogelijk om uw afspraak online 
te boeken, u kunt het beste contact op nemen met ons via: 
06-39078729 of info@eemsbeautyroof.nl.
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HET BESTE VOOR UW VOETEN
Geef uw voeten de behandeling die ze verdienen. 
We kennen het allemaal wel. We zijn veel bezig met 
ons uiterlijk, maar vaak vergeten wij onze voeten te 
verzorgen, terwijl onze voeten zo belangrijk zijn en  
ons de hele dag moeten dragen. Het is belangrijk om  
uw voeten het gehele jaar de juiste verzorging te geven. 
In onze salon bieden we hiervoor  
verschillende voetbehandelingen aan. 

PEDICURE
Heeft u last van eelt, kloven, likdoorns, verdikte of 
ingroeiende nagels? Dan is de pedicure behandeling de 
ideale behandeling om uw voeten te verzorgen. Deze 
behandeling bestaat uit:
• Knippen van de nagels
• Frezen van de nagels, nagelomgeving schoonmaken
• Wanneer nodig eelt verwijderen
• Eelt frezen
• Verzorging van de voeten met een voetencrème

De pedicurebehandeling bestaat uit 30 of 45 minuten, 
dit kan in overleg met onze pedicure.

Onze gediplomeerde pedicure zal advies geven over  
de verzorging van uw voeten. Mocht u vragen hebben  
stel ze gerust!

Pedicurebehandeling 30 min € 36,00
Pedicurebehandeling 45 min € 49,00
Pedicurebehandeling 30 min & lakken 
met Go-time € 54,00
Pedicurebehandeling 45 min & lakken 
met Go-time € 68,00
* Deze behandeling is ook mooi in combinatie met Go-time lak. 
Dit is een gellak speciaal ontwikkeld voor voeten. Ideaal om bij 
te boeken!

VOETENSPA
Even een momentje voor uw zelf nodig en genieten van een 
verzorgende voetbehandeling?
Dan is de voetenspa een goede behandeling voor u. Tijdens 
deze behandeling bieden wij een verzorging van de voeten 
aan. Dit is een cosmetische behandeling die bestaat uit:
• Een voetenbad (aan onze heerlijke voetenbar)
• Vijlen van de nagels
• Voetenscrub
• Verzorgende voetenpakking
• Korte voetmassage (hydraterende voetencrème)

Voetenspa 30 min € 30,00
Voetenspa 30 min & lakken met Go-time nieuw € 48,00
Voetenspa 30 min & Go-time verwijderen 
en nieuw € 52,00
Voetenspa 30 min & verwijderen Go-time € 35,00
*Let op hierbij knippen wij GEEN nagels, 
verwijderen wij GEEN eelt.

HET BESTE VOOR UW ONTSPANNING
We leven in een drukke wereld waarin wij vaak te 
weinig tijd voor onszelf vrij maken om tot rust te 
komen. Daarom bieden wij in Eemsbeauty1roof dan ook 
verschillende ontspanningsmassages aan. 

ONTSPANNINGSMASSAGE
Een ontspanningsmassage is dan ook een massage 
die je spieren en je lichaam op een rustige manier laat 
ontspannen. Ook zorgt deze massage voor een tijdelijke 
mentale ontspanning. 

Ontspanningsmassage 30 min € 37,00
Ontspanningsmassage 45 min € 51,00
Ontspanningsmassage 60 min € 67,00

HOTSTONE MASSAGE
Tijdens deze ontspannende massage wordt er gebruik 
gemaakt van vulkanische stenen. De warmte van de stenen 
dringt diep door in de spieren. Naast ontspanning en het 
in balans brengen van het lichaam, is deze massage ook 
goed voor het verbeteren van de bloedcirculatie, afvoeren 
van afvalstoffen en ontspannen van de spieren. 

Hotstone massage 30 min € 41,00
Hotstone massage 45 min € 57,00
Hotstone massage 60 min € 69,00

CUPPING MASSAGE
Een (Bellabaci) cupping massage is een langzame maar 
krachtige massage, met gebruik van verschillende maten 
lichaamscups. Deze cups zorgen ervoor dat het lichaam 
zich aanzet tot ontgiften en het stimuleert de doorbloeding 
en de afvoer van afvalstoffen. Deze cupping massage 
is ideaal voor wanneer je last hebt van onder andere 
pijnlijke en gespannen spieren, spijsverteringsproblemen, 
gewrichtspijn, cellulite, hoofdpijn, migraine en striae.

Cupping massage 30 min € 39,00
Cupping massage 45 min € 54,00
Cupping massage 60 min € 70,00
Anti-Cellulite cupping 30 min € 40,00
Anti-Cellulite cupping 45 min € 55,00
Anti-Cellulite cupping 60 min € 71,00
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PHET BESTE VOOR UW HAAR
Bij Eems Beauty Roof verzorgd onze haar- en 
kleurspecialiste Selena uw haar tot in de puntjes.  
Een professionele haarbehandeling voor man,  
vrouw én kind. Van knippen en kleuren, tot het  
zetten van hairextentions.

Bent u toe aan een nieuwe look maar volkomen 
inspiratieloos? Kom gerust eens langs of kies op deze 
pagina de behandeling die het beste bij u past.

(Door drukte is het niet mogelijk om uw afspraak online 
te boeken, u kunt het beste contact op nemen met ons 
via: 0639078729 of info@eemsbeautyroof.nl)
  
DAMES KNIPPEN  
Pony knippen € 12,00
Knippen los € 32,00
Wassen knippen drogen € 42,00
Wassen knippen föhnen € 59,00 
Wassen knippen föhnen lang* € 67,00

DAMES WASSEN STYLEN  
Wassen drogen € 19,00
Wassen scruns € 25,00
Wassen föhnen € 34,00 
Wassen föhnen lang* € 45,00

DAMES VERVEN  
Uitgroei verven € 42,00
Uitgroei + punten verven* € 52,00
Uitgroei + punten lang verven* € 62,00
Spoeling* € 33,00

UITGROEI + FOLIES**
1 tot 10 folie’s (per folie)* € 2,50
Deel coupe soleil € 35,00
Coupe soleil € 50,00
Folie’s bovenlaag € 51,00
Folie’s helemaal half lang haar € 80,00
Folie’s helemaal lang haar € 103,00
Folie op folie lang haar € 121,00
Balayage**
Kamstrepen € 23,00

EXTENTIONS  
Hairextentions  **
  
KINDEREN  
Tot en met 7 jaar € 20,00
Vanaf 8 jaar tot en met 12 jaar € 28,00

HEREN  
Wassen knippen drogen € 30,00
Tondeuse contouren € 21,00

* Prijzen met een sterretje aangegeven is een vanaf prijs.

UW BESTE LOOK
Graag geven wij u advies en in overleg, kijken we welke 
Make-Up look het beste bij u en gelegenheid past.

Dag- of avond make-up                               vanaf  € 50,00
Bruidsmake-up incl. proefmake-up 
(exclusief op locatie komen / zondag toeslag 
/ exclusief ochtend toeslag) € 195,00
*niet online te boeken

“We believe all women are 
pretty without makeup, but 

with the right makeup can be 
pretty powerful!”

PERSOONLIJK ADVIES


