
  

 

  

  

  

  

Treatments zijn met elkaar te combineren tot een voor u op maat gemaakte behandeling.

Jus Be facial treatments 

Just Be quick treatment (30 minuten)     

Reiniging, peeling, epileren/harsen, masker, ter afsluiting gelaatsverzorging € 24,- 

Just Be basic treatment (60 minuten)   

Reiniging, peeling, epileren/harsen, masker, dieptereiniging met stoom (Vapozone),

gelaatsmassage, ter afsluiting gelaatsverzorging € 38,50 

                          

Just Be nature treatment (60 minuten)    

Reiniging, peeling, epileren/harsen, masker, dieptereiniging met stoom (Vapozone),

gelaatsmassage met 2 avonturijn stenen, ter afsluiting gelaatsverzorging € 44,-

   

Just-Be pure treatment (90 minuten)    

Reiniging, peeling, epileren/harsen , dieptereiniging met stoom (Vapozone), 

20 minuten masker, handverzorging , gelaatsmassage, ter afsluiting gelaatsverzorging € 52,-

                                                     

Just-Be luxury treatment (120 minuten)    

Reiniging, peeling, epileren/harsen, dieptereiniging met stoom (Vapozone),

20 minutenmasker, handverzorging, gelaatsmassage, Hot Stone massage van rug, 

schouders en nek, ter afsluiting gelaatsverzorging € 78,-

Just-Be beauty & balance treatment (150 minuten)   

Ontspannende voetmassage met kopje thee of koffie, reiniging, peeling, epileren/harsen, 

dieptereiniging met stoom (Vapozone) 20 minuten masker, handverzorging, gelaatsmassage, 

Hot Stone massage van rug, schouders en nek, ter afsluiting gelaatsverzorging € 109,-  

    

   



Schaarstraat 18  

5388 KN Nistelrode

Tel. 06 55 97 71 71

 

info@just-be.nu 

www.just-be.nu

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

Just Be waxed treatments

Wenkbrauwen epileren € 8,50

Harsen bovenlip of kin € 8,50

Harsen bovenlip en kin   € 15,00

Harsen onderbenen € 20,00

Harsen onder- en bovenbenen € 30,00

Harsen bikinilijn € 22,50

Harsen oksels € 15,00

Harsen rug € 20,00   

     

   

Just Be coloured treatments

Verven van wimpers of wenkbrauwen                 € 8,50  

Verven van wimpers of wenkbrauwen tijdens een facial treatment € 4,50

Verven van wimpers en wenkbrauwen € 15,00 

Verven van wimpers en wenkbrauwen tijdens een facial treatment  € 7,50

Just Be balanced treatments

Sportmassage naar keuze van 30 minuten  € 25,00

Sportmassage naar keuze van 60 minuten  € 45,00

Just Be relaxed treatments

Hot Stone massage naar keuze van 30 minuten        € 35,00 

Hot Stone massage naar keuze van 60 minuten  € 55,00 

Hot Stone gelaatsmassage tijdens een facial treatment € 7,50

Just Be harmony treatment    

 

Oorkaars behandeling van een 30 minuten  € 30,-

Behandeling met speciale oorkaarsen om de doorbloeding en lymfestroom 

in oren, keel,neus- en bijholten te stimuleren.

Alle treatments zijn met elkaar te combineren tot een voor u op maat gemaakte behandeling.


