
Prijslijst

Kijk ook eens op onze website en webshop:

www.fossabellezza.nl

07-2022



NOUVITAL
Nouvital Cosmetics is een
innoverend en uitgebreid
cosmeticamerk. Alle 
producten zijn samen-
gesteld volgens de 
nieuwste wetenschappelijke
inzichten en ontwikkelingen
op cosmetisch gebied, 
e.e.a. geheel conform 
de Europese richtlijnen. 
Onze producten bevatten 
voornamelijk werkstoffen 
van natuurlijke oorsprong.

Tevens zijn deze:

•  Hypoallergeen
•  Allergeenvrij
 geparfumeerd
•  Vrij van minerale oliën
•  Vrij van tarwekiemolie
 (i.v.m. glutenallergie)
•  Voorzien van een
 zonnefilter 
 (alle dagcrèmes)
•  Dierproefvrij

Gezichtsbehandelingen met Nouvital

Bellezza Basis                   
huidanalyse • reiniging • dieptereiniging • 
onzuiverheden verwijderen • epileren
wenkbrauwen • verzorgend masker • 
dag- of nachtverzorging 

Bellezza Totaal               
huidanalyse • reiniging • dieptereiniging •  
onzuiverheden verwijderen • epileren wenk- 
brauwen • massage gezicht, schouder en 
nek • verzorgend masker • dag- of 
nachtverzorging 

Bellezza Hyaluronic Gezichtsbehandeling
huidanalyse • reiniging • dieptereiniging •  
onzuiverheden verwijderen • epileren
wenkbrauwen • gezicht-, schouder- en nekmassage 
met een voedende massage gel • hydraterend 
serum en een vitamine-emulsie • verfrissend 
gelmasker • oogcontour crème • serum • 
dag- of nachtverzorging

Bellezza Phytocell Gezichtsbehandeling
huidanalyse • reiniging • dieptereiniging •  
onzuiverheden verwijderen • epileren wenk- 
brauwen • gezicht-, schouder- en nekmassage met 
een voedende massage gel • verstevigend serum 
en een vitamine-emulsie • beschermend 
en verjongend masker • oogcontour crème • 
serum • dag- of nachtverzorging

Combi behandeling
Bellezza Totaal gezichtsbehandeling + een 
keuze uit: • 30 minuten massage • 
manicure • cosmetische voetbehandeling

€ 39,50

€ 47,50

€ 63,50

€ 56,50

€ 56,50



€ 63,95

Gezichtsbehandelingen met Nouvital

Bellezza Deluxe 
Bellezza Totaal gezichtsbehandeling • korte hand massage met 
paraffine handpakking + voetmassage

Bellezza Deluxe totale ontspanning
•  Bellezza Totaal gezichtsbehandeling 
•  Hoofdhuid massage
•  Korte hand massage met een paraffine handpakking
•  Onderbeen- en voetmassage
•  20 minuten massage van de rug + rugscrub met een heerlijke
 verzorgende crème

Bellezza Jeugd behandeling t/m 18 jaar
huidanalyse • reiniging • dieptereiniging •  onzuiverheden verwijderen • 
epileren wenkbrauwen • verzorgend masker • dag- of nachtverzorging

Girls only t/m 16 jaar
Leuke behandeling om kennis te maken met de schoonheidsspecialiste. 
gezicht: reiniging • dieptereiniging •  verzorgend masker • dag- of nacht-
verzorging • handen: nagelbadje • nagels vijlen • glanslak

€ 34,50

€ 83,50

€ 34,50

Seizoensbehandelingen

Elk seizoen stellen wij een heerlijke behandeling samen 
met producten die goed passen bij de behoefte van uw 
huid. Nieuwsgierig naar hoe deze behandeling eruitziet? 
Neem een kijkje op onze website.Onder het tabje 
behandelingen zie je de keuze “seizoensbehandeling”. 
Ook plaatsen wij de nieuwe behandeling altijd 
onder het tabje: Nieuw & Acties. De prijs van 
onze seizoensbehandeling is € 52,50.



WELEDA
De missie van Weleda is om
de natuur bij ons terug te
brengen. Al sinds 1921 doen
we alles om de natuur beter
te begrijpen en te benutten.
Om producten te ontwikkelen
met uitsluitend natuurlijke
ingrediënten. Met zorg voor
zowel de buitenkant als de
binnenkant. Weleda staat
voor biologische teelt, eerlijke 
handel en milieuvriendelijke
productiemethoden.

Gezichtsbehandelingen met Weleda 

Weleda Behandeling
huidanalyse • reiniging • dieptereiniging • 
onzuiverheden verwijderen • epileren
wenkbrauwen • massage gezicht, schouder, 
nek • verzorgend masker • 
dag- of nachtverzorging 

Weleda Verwenbehandeling
Complete Weleda behandeling
uitgebreid met: voetbad •
voetmassage en handmassage •
hoofdhuidmassage

Weleda Volledige ontspanning
Complete Weleda behandeling + een keuze uit: 
• 30 minuten massage
• manicure
• cosmetische voet behandeling

€ 54,50

€ 64,50

€ 71,50

100%
natuurlijk

Weleda extra verzorgende en ontspannende behandeling
voetbad • onderbeen- en voetmassage • huidanalyse • gezichtsreiniging • 
dieptereiniging • verwijderen onzuiverheden • epileren wenkbrauwen • massage 
gezicht, schouder, nek • hoofdhuid massage • verzorgend masker • oogmasker • 
handmassage • dag- of nachtverzorging • 20 minuten massage van de rug; 
incl. rug scrub met een heerlijke verzorgende crème

€ 88,50



Lash volume lift
Lash volume lift is een behandeling om de natuurlijke wimpers te krullen,  
liften en meer volume te geven, zonder hierbij de natuurlijke wimpers te 
beschadigen. De extra volume komt door de toegevoegde keratine, collageen 
en vitamine E. Het resultaat van de Lash Volume Lift behandeling is ongeveer 6 
tot 9 weken zichtbaar. Als finishing touch worden de wimpers geverfd voor een 
perfecte, natuurlijke oogopslag!

Voordelen van deze behandeling:
•  6 tot 9 weken zichtbaar resultaat
•  Mascara aanbrengen is niet meer nodig
•  Het resultaat voelt licht en natuurlijk aan  
 en geeft een natuurlijke uitstraling
•  Creëert een mooie, open blik
•  Uw eigen wimpers zullen langer lijken door  
 de intense lifting
•  Niet schadelijk voor u eigen wimpers
•  Bestand tegen water, douchen, zweten,  
 tranen, zwemmen en slapen

Henna Brow
Henna Brow is een effectiever en natuurlijker alternatief voor traditionele 
wenkbrauwkleuring. Onze wenkbrauwhenna is van hoge kwaliteit en gemaakt van 
natuurlijke ingrediënten zoals de Lawsonia Inermis plant uit Japan, waardoor het een 
veilig product is om te gebruiken. Een groot voordeel is dat het de wenkbrauwharen 
en de omliggende huid kan kleuren, waardoor het een ideale kleurmethode is voor 
vollere, perfect gevormde wenkbrauwen. De henna die wij gebruiken voor het verven 
is van de puurste vorm. Dit wil zeggen: geen ammoniak, geen lood en geen 
schadelijke chemicaliën. Henna is tevens 
Cruelty Free en vrij van parabenen.

Voordelen van deze behandeling:
•  Kleur blijft 6 tot 8 weken op de haren
•  Een breed assortiment aan kleuren en  
 de mogelijkheid om verschillende kleuren  
 te mengen, voor de perfecte kleur
•  Laag risico op allergieën door de hoge  
 kwaliteit van de ingrediënten

€ 34,95

€ 49,95

Wimpers & wenkbrauwen



Extra behandelingen
                                                   Los             Tijdens de behandeling
 
Epileren wenkbrauwen  €  12,00 €  7,00 
Harsen bovenlip €  12,50 €  8,00 
Harsen kin €  12,50 €  8,00
Harsen bovenlip en kin €  22,00 €  15,00 
Verven wimpers €  14,00 €  9,50 
Verven wenkbrauwen €  14,00 €  9,50 
Verven wimpers en wenkbrauwen  €  24,50 €  15,50 
Hand- of voetmassage €  17,50 €  13,50 
Hoofdmassage €  17,50 €  13,50 
Rug scrub + crème €  17,50 €  13,50
Paraffine hand of voet € 16,00 €  11,00
Paraffine hand en voet €  25,00 € 19,00

 Harsen
               
 Harsen onderbenen €  27,00           
 Harsen bovenbenen €  27,00           
 Harsen gehele benen       €  41,00           
 Harsen oksels                    €  14,50           
 Harsen bikinilijn                €  20,00           
 Harsen onderarmen         €  20,00           
 Harsen gehele armen        €  28,00           
 Harsen rug                            €  30,00

Make-up
               
Dag make-up € 24,50           
Avond make-up € 26,50



Geniet van het comfort

Haarreductie van 90%

IPL definitief ontharen

Nooit meer scheren, epileren, 
harsen, geen stoppels meer en 
geen ingegroeide haartjes op het 
gezicht en lichaam. Dat is wat 
de MedCos IPL (Intense Pulsed 
Light) & IPL SHR (Super Hair 
Removal) methode voor u kan 
betekenen. Met de MedCos IPL 
en de MedCos IPL SHR kunt u zich 
verzekeren van een behandeling 
van hoogwaardige kwaliteit.

Na een succesvolle behandelkuur met de MedCos 
IPL methode geniet u van het comfort om u niet 
meer te hoeven harsen, scheren of epileren. 

De MedCos IPL/SHR methode is sneller, comforta-
beler, effectiever en op termijn goedkoper. 

Gemiddeld zijn 8 behandelingen nodig, met 
tussenpozen van circa 6 tot 12 weken, om een 
haarreductie van 90% te realiseren. (Er wordt 
altijd gestreefd naar een haarreductie van 90% 
echter kan er nooit een garantie worden gegeven 
over het uiteindelijke resultaat.) 

Al onze schoonheidsspecialistes die IPL-behan-
delingen geven zijn in het bezit van een diploma 
en hebben een intensieve training voor het 
gebruik van en advies over ons IPL-apparaat en 
behandelingen ondergaan. 

Wanneer u interesse heeft 
in het boeken van een IPL-
behandeling plannen we 
eerst een intakegesprek in. 
Tijdens dit intakegesprek 
luisteren we naar je wensen, 
beantwoorden we je vragen, 
beoordelen we je huid, vullen 
we een medische vragenlijst en 
toestemmingsformulier in en 
geven we een behandeltraject 
advies. Voor het intakegesprek 
plannen we een aparte afspraak 
in, voor we daadwerkelijk 
van start gaan met de IPL-
behandeling. Dit intakegesprek 
is geheel kosteloos en duurt 15 
minuten. De vragenlijst sturen 
we vooraf ook nog per email 
toe zodat je deze vast even kan 
doornemen.



Te boeken IPL behandelingen voor het gezicht:

Wenkbrauwen tussenstuk  €  29,00 
Kaaklijn (incl. bakkebaarden)  €  59,00
Wangen (incl. jukbeen)  €  59,00
Bovenlip  €  29,00
Kin  €  39,00 
Hals €  59,00
Gehele gezicht (excl. oorschelpen en hals) €  119,00 

 
Te boeken IPL behandelingen voor het lichaam:

Nek €  59,00
Schouders €  119,00
Oksels €  59,00
Rug (tot taille)  €  189,00
Borsten vrouw (incl. tepelhof)   €  79,00 
Borst man €  119,00
Buik €  99,00
Bikinilijn €  79,00 
Bikinilijn volledig (incl. schaamstreek)  €  99,00
Billen €  139,00

Te boeken IPL behandelingen 
voor de ledematen:

Bovenarmen €  119,00 
Onderarmen €  119,00
Armen volledig  €  219,00
Handen (incl vingers)   €  59,00
Vingers  €  39,00 
Bovenbenen €  219,00
Onderbenen (incl. knie) €  159,00
Benen volledig  €  299,00 
Voeten (incl. tenen) €  99,00
Tenen €  39,00

2 zones: 10% korting. 
3 zones: 15% korting.

In 1 keer 6 behandelingen betalen = 1 behandeling gratis!

IPL definitief ontharen



Massages
Lichaamsmassage
30 minuten  €  29,50           
60 minuten  €  53,00 

Massage met hotstone  € 7,50 extra

Bamboemassage

Cupping massage

Anti stress massage
Focus op nek en schouders met gebruik van 
heerlijk ontspannende arnica, lavendel of rozenolie.

30 minuten €  34,00

Bij deze massage wordt gebruik 
gemaakt van gedroogde bamboe-
stokken. Met de bamboemassage 
breng je de spieren in een diepe 
ontspanning.

•  30 minuten €  37,50
•  45 minuten € 50,00
•  60 Minuten € 65,00

Kijk voor 
meer info op 
onze website

De Bellabaci massage is een vernieuwde 
versie van de oude Chinese cupping therapie. 
Deze massage wordt gedaan met silicone 
vacuüm cups. De behandeling heeft een 
geweldige ontspannende en helende 
werking. 

•  Bellabaci Facial - 60 minuten € 59,50
 Of in een kuur € 305,00 
•  Bellabaci rugmassage
 20 minuten € 35,00
•  Bellabaci lichaamsmassage 
 50 minuten € 60,00
•  Bellabaci benen/cellulitemassage 
 40 minuten € 55,00
 Of in een kuur € 482,00



Tijdsduur: 60 minuten

Verminder
actieve acné

Puistjes, we krijgen er 
allemaal mee te maken in 
ons leven. Meestal komen 
ze rond je puberteit en 
gaan vanzelf weer weg. 
Helaas niet bij iedereen. 
Puistjes ontstaan doordat je 
hormonen in de puberteit 
veranderen waar je huid 
vaak vet door wordt. 

Acné behandeling

Tijdsduur: 60 minuten

Als je veel puistjes hebt dan 
noemen we dat actieve acné. 
Dit betekent dat je huid erg vet 
is en het overtollige talg niet 
goed weg kan. Je talgproductie is 
dan verstoord en heeft de juiste 
verzorging nodig.
Gelukkig is (actieve) acné goed 
te behandelen indien je voor de 
juiste behandeling gaat. Fossa 
Bellezza schoonheidssalon biedt 
hiervoor een zeer geschikte 
acné behandeling aan met 
verzorgingsproducten welke 
speciaal voor het bestrijden van 
acné zijn samengesteld. 

 Prijs per
 behandeling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 59,50

 Prijs in kuurverband -
 6 behandelingen  .  .  .  .€ 330,00

Hoe ziet een acné behandeling eruit?
Tijdens de behandeling wordt de huid goed 
gereinigd om het vettige laagje te verminderen. 
Daarnaast worden de onzuiverheden verwijderd, 
zodat het zich niet verder kan verspreiden en de 
huid weer kan herstellen. Tot slot wordt er een 
reinigend masker aangebracht om de poriën 
nog verder schoon te maken. Na de behandeling 
wordt een hydraterende crème aangebracht.

•  Huidanalyse / intake
•  Reinigen van de huid
•  Uitreinigen van de onzuiverheden
•  Reinigend masker en verzorgende crème
•  Behandelplan voor thuis

Wat houdt een kuurverband in?
Een kuur bestaat uit 6 behandelingen van 60 
minuten per keer eens in de 4 weken. Ons advies is 
om eerst een enkele acné behandeling te boeken en 
tijdens de intake te overleggen met de specialiste of 
een kuur nodig is.

Vergoeding zorgverzekeraar
Onze acné behandeling wordt (deels) 
vergoed door uw zorgverzekeraar. Vraag uw 
zorgverzekeraar hoe dit voor u geregeld is.

Huidverbetering



Heeft u last van rimpeltjes,
een onzuivere of matte huid,
huidveroudering, droge of
schilferige huid, vet of ruwe
huid, oppervlakkige grove poriën
of een futloze huid?  Dan is een
Hydrodermabrasie behandeling 
een uitstekende oplossing.

Behandelingen in kuurverband 
geven hierbij verreweg het
beste resultaat.

 Prijs per
 behandeling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 54,50

 Prijs in kuurverband -
 4 behandelingen  .  .  .  .€ 198,00

De Hydrodermabrasie werkt op basis van het
vortex effect. Onder vacuüm en als een
wervelwind wordt de huid gehydrateerd met
de vloeistof, vervolgens wordt de vloeistof
weer opgezogen en afgevoerd.

Deze behandeling is uniek omdat het de huid 
hydrateert tijdens de dermabrasie. Geen enkele 
andere dermabrasie behandeling kan dit.

Deze behandeling is geschikt voor alle huidtypes, 
zelfs de meest gevoelige huid (in tegenstelling tot 
traditionele Microdermabrasie) en het laat geen 
kleine korreltjes (aluminiumoxide) achter op de huid.

Welke resultaten mag u na een Hydroderma-
brasie behandeling verwachten:

•  Zichtbare vermindering van fijne lijntjes en  
 rimpeltjes
•  Verbetering van acné en acnélittekentjes
•  Algemene verbetering van de huidconditie
•  Optimale hydratatie van de huid en een
 verfijnde huidtextuur

Hydrodermabrasie behandeling

Hydrodermabrasie behandeling 
bestaat uit:

•  Oppervlakte reiniging
•  Verwijderen van eventuele   
 onzuiverheden
•  Reiniging met een lotion
•  Ontvetten en desinfecteren
 van de huid met podiskin
•  Behandeling met het aqua
 derma apparaat
•  Verzorgend masker
•  Dag verzorging met SPF

Tijdsduur: 60 minuten

Verminder
actieve acné

Huidverbetering



Natuurlijke
manier voorhuidverbetering

Heeft u last van een slechte
doorbloeding, wallen
onder de ogen, een grote
neus- lippenplooi, fijne
lijntjes of rimpels, een
verslapping van het gezicht 
of een grauwe huid?
Dan is een bindweefsel-
massage iets voor u!
Een bindweefselmassage 
geeft na één behandeling al 
zichtbaar resultaat. Bindweefselmassage

Tijdsduur: 60 minuten

Voor een optimaal resultaat 
van de Bindweefselmassage 
behandeling, is het goed om 
thuis de behandeling voort te 
zetten, door dagelijks gebruik 
van de bijbehorende producten, 
hierover zullen wij u adviseren 
in de salon.

 Prijs per
 behandeling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 49,50

 Prijs in kuurverband -
 4 behandelingen  .  .  .  .€ 178,00

Voordelen van een bindweefselmassage:
Bindweefselmassage is de meest natuurlijke
manier van huidverbetering. Een bindweefsel-
massage zorgt onder andere voor:

•  Het stimuleren van cel vernieuwing en
 het verstevigen van de huid
•  Een betere doorbloeding van de huid
•  Maakt de huid elastischer
•  Gaat huidveroudering tegen
•  Laat de huid stralen
•  Beter zuurstoftransport door de huid
•  Hogere werkstofopname door de huid

Wat houdt een kuurverband in?

Kuur:
Drie weken één keer in de week één behandeling. 
Vervolgens drie weken rust, en dan nog één 
behandeling. Na de kuur kunt u de huidver-
beterende massage om de 6 tot 8 weken
tijdens een gezichtsbehandeling ondergaan
om het resultaat te behouden.
De behandeling bestaat uit:
Oppervlaktereiniging en dieptereiniging, de huid-
verbeterende massage (bindweefselmassage) en 
een dag- of nachtverzorging.

Huidverbetering



Natuurlijke
manier voorhuidverbetering

HANDEN EN VOETEN
Bellezza manicure 
handbad • vijlen van de nagels • nagelriemen • 
handscrub met massage • handcrème
Extra: nagels lakken € 9,00  

Bellezza
Cosmetische voetbehandeling           
knippen • vijlen • nagelriemen • eelt verwijderen • 
scrub met massage • voetcrème           
Extra: nagels lakken € 9,00  

Gellak voor handen en voeten
(Blijft minimaal 2 weken zitten) 
Nagels vijlen en nagelriemen + Gellak hand  €  28,00
Nagels vijlen en nagelriemen + Gellak voet  €  28,00
Nagels vijlen en nagelriemen + 
Gellak handen & voeten €  52,00
Gellak met cosmetische hand  € 45,00
Gellak met cosmetische voet € 45,00
Enkel oude gellak verwijderen € 10,00
Oude gellak verwijderen bij het
plaatsen van nieuwe gellak € 5,00

EN NOG MEER...
Duo behandeling

Samen met uw partner, moeder, zus of vriend(in) naar de schoonheidssalon?  
Bij ons kunt u terecht voor duo-behandelingen. Twee schoonheidsspecialistes zorgen voor 
een heerlijk ontspan moment. U kunt kiezen uit een gezichts-, lichaamsbehandeling of een 
ander arrangement uit onze prijslijst. Vrijwel elke behandeling is als duo te reserveren. 
Samen even lekker ontspannen met een kopje koffie of thee en wat lekkers na.

Bij ons kunt u ook terecht voor de verzorgingsproducten van Nouvital en Weleda, voor de 
make-up van ZAO en de sojakaarsen van Myflame. Ook verkrijgbaar in onze webshop.

€ 29,50

€ 29,50



Mooi de
zomer in metextra aandachtvoor je voeten!

Fossa Bellezza schoonheidssalon biedt u 2 
verschillende pedicure behandelingen:

•  Bellezza pedicure  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 37,00

•  Bellezza Deluxe pedicure  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 46,50

Onze Bellezza pedicure behandeling 
bestaat uit:

•  De voeten en nagels desinfecteren met alcohol
•  De teennagels knippen
•  Eventueel verdikte/ schimmelnagels  
 behandelen
•  Schoonmaken van de nagelriemen en nagelwallen
•  Eventueel ingroeiende nagels losmaken
•  Het verwijderen van het eelt, kloven en indien 
 aanwezig ook de likdoorns
•  De voeten verzorgen met een passende  
 voetencrème voor uw voeten

Onze Bellezza pedicure deluxe 
behandeling bestaat uit:

•  De Bellezza pedicure behandeling
•  Heerlijk voetenbad
•  Voetscrub
•  Voetmassage

Extra bij te boeken: 
Gellak voet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€ 28,00
Nagels lakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 9,00

Pedicure 
behandelingen
Voor een pedicure behandeling 
bent u bij de gediplomeerde
pedicure van Fossa Bellezza 
schoonheidssalon aan het
juiste adres.

Onze voeten maken deel uit van 
onze dagelijkse verzorging maar 
worden helaas te vaak vergeten.
En dat terwijl ze toch een hoop
te verduren hebben. Hierdoor
hebben we allemaal wel eens
last van voetproblemen.

Zoals bijvoorbeeld:
•  Eelt
• Kloven
• Likdoorns
• Ingroeiende teennagel
• Schimmelnagels



Mooi de
zomer in metextra aandachtvoor je voeten!

Speciale 
behandelingen door een medisch pedicure

Onze medisch pedicure kan de volgende 
technieken uitvoeren:

•  Orthese: Een op maat gemaakt siliconen stukje 
om een probleemgebied drukvrij te leggen.

•  Het plaatsen van een nagelbeugel: Een 
nagelbeugel zorgt er voor dat u nagels niet 
meer ingroeien. 

•  Druk vrijleggen: De vilt techniek wordt gebruikt 
voor het tijdelijk ontlasten van een pijnlijke plek 
aan de voet. 

•  Nagelreparatie: De nagelprothese is een 
techniek waarbij de natuurlijke nagel 
gedeeltelijk of volledig door een speciale 
kunstnagel wordt vervangen.

Medische pedicure 
behandelingen
Voor een medisch pedicure 
behandeling bent u bij de 
gediplomeerde medisch 
pedicure van Fossa Bellezza 
schoonheidssalon Houten aan 
het juiste adres.

Waarom naar de 
medisch pedicure?

Sommige mensen hebben risico 
voeten waardoor een regelmatig 
bezoek aan de medisch pedicure 
raadzaam is. Bijvoorbeeld mensen 
met diabetes, reumatische 
aandoeningen, kanker, 
vaataandoeningen, neuro-
logische aandoeningen of 
dermatologische 
aandoeningen. 

Te boeken diensten en prijzen:
 
Bellezza pedicure behandeling 45 minuten €  37,00 
Anamnese plan incl. blauwdruk 
en voet screening 60 minuten €  45,00 
Orthese klein* 20 minuten €  17,75
Orthese middel* 20 minuten €  21,75 
Orthese groot* 20 minuten €  24,25 
Nagelbeugel* 20 minuten €  22,50 
Druk vrijleggen (max. 2 weken blijven zitten)  20 minuten €  18,50 
Nagelreparatie per nagel 
(3 weken garantie, vervangen na 6 weken)* 20 minuten €  17,50 
Gellak voeten 45 minuten €  28,00 

* Prijzen zijn per teen.

Tijdsduur Prijs



Voor de 
mooiste dag
van je leven!

Bruids make-up
Bij Fossa Bellezza schoonheids-
salon ben je voor je bruids
make-up in goede handen.
Onze gediplomeerde visagiste
zal jou gegarandeerd laten stralen 
op de grote dag!

Wij bieden diverse complete
bruids make-up arrangementen 
bestaande uit bijvoorbeeld de 
volgende mogelijkheden:

• Proef make-up
• Gezichtsbehandeling + wimpers   
 en wenkbrauwen verven
• Gellak voor handen en voeten
• Harsen van de benen
• Bruids make-up op de grote
 dag zelf, in de salon of op elke   
 andere gewenste locatie

 Proef make-up  .  .  .  .  .  .  .  . € 40,00

 
 Bruids make-up  .  .  .  .  .  .  . € 65,00
 Opmaken daggasten
 per persoon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 26,50

Op je trouwdag (de grote dag) is het belangrijk 
om make-up te dragen die jou laat stralen.
Een bruids make-up is anders dan een gewone 
make-up, omdat het de hele dag goed moet zitten 
en het mag o.a. niet teveel glimmen i.v.m. foto's 
maken. Het is belangrijk om een make-up te
kiezen waar je jezelf goed bij voelt. Het beste kun 
je 4 tot 6 weken voor de bruiloft een afspraak 
maken voor een proef make-up.

Een proef make-up aanbrengen duurt ongeveer 
60 tot 90 minuten. Tijdens dit moment worden 
de wensen van de bruid besproken en wordt er 
gekeken naar de juiste kleuren welke passen bij 
de jurk. Ons advies is om tijdens deze afspraak je 
beste vriend of vriendin, een foto van de jurk en 
wellicht wat eigen gekozen ideeën van make-up 
mee te nemen. 

Wanneer de make-up helemaal perfect samen-
gesteld en opgebracht is, wordt genoteerd welke 
producten (kleuren) zijn gebruikt, zodat op de 
grote dag vast staat welke make-up bij jou  
gebruikt is en jou deze dag zal laten stralen!

Meer informatie over onze Bruids make-up of een 
afspraak maken? Bel 030 785 13 48 of mail naar 
info@fossabellezza.nl.



Cadeaubon
Wil jij iemand verrassen met een origineel cadeau?

Gun jij iemand een moment van ontspanning?

Geef dan een cadeaubon van Fossa Bellezza schoonheidssalon. Luxe verpakt voor
bijzondere gelegenheden zoals een verjaardag, moederdag of de feestdagen.

De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar vanaf € 5,00 en worden
vanaf € 25,00 luxe verpakt. Verkrijgbaar via de webshop

(gratis thuis bezorgd), mail, telefoon of in de salon.

De cadeaubonnen zijn twee jaar geldig en
niet inwisselbaar voor geld.

PLATTEGROND
Fossa Bellezza  
schoonheidssalon
Lange Schaft 3D-1 (1e verdieping)
3991 AP  Houten
Tel. 030 - 785 13 48  
 06 - 53 35 17 71
info@fossabellezza.nl

www.fossabellezza.nl

Gratis
parkeren!

Fossa Bellezza
schoonheidssalon
Lange Schaft 3D-1



Fossa Bellezza  
schoonheidssalon

Lange Schaft 3D-1
3991 AP  Houten

Tel.  030 - 785 13 48
 06 - 53 35 17 71
info@fossabellezza.nl

Flexibele openingstijden, zowel overdag als ,s avonds.   www.fossabellezza.nl

Like ons op Facebook:
facebook.com/FossaBellezzaschoonheidssalon

Maandag t/m vrijdag: 09:00 tot 22:00
Zaterdag: 09:00 tot 18:00

Wij werken alleen op afspraak.


