Mooi van Top tot Teen...

SPECIAAL VOOR ONZE LOYALE KLANTEN
Word lid van de ‘V.I.P.-club’ van GATINEAU-klanten
Met het BEAUTY PASPOORT creëert GATINEAU een speciale
band tussen u en het merk. Als dank voor uw loyaliteit kunt u met
het BEAUTY PASPOORT sparen voor exclusieve gifts.
Bovendien kunt u gebruik maken van specifieke acties die wij
onze loyale klanten aanbieden.
Sparen: Spaar 15 GATINEAU-vignetten. U vindt deze op elk
GATINEAU-product. Ook na iedere salonbehandeling ontvangt u
van uw schoonheidsspecialiste een vignet.
Optellen: U telt de punten van de gespaarde vignetten bij elkaar
op.
Kiezen: U kiest het product dat u graag wilt ontvangen.
Uw beauty paspoort levert u vervolgens in bij uw vaste
verkooppunt. Het beauty paspoort wordt opgestuurd naar
GATINEAU, u ontvangt bericht wanneer u het product bij uw
verkooppunt op kunt halen.
Ontdek zelf de voordelen van het GATINEAU BEAUTY
PASPOORT!

Gatineau Top Treatment 90 min
-

-

Gatineau Professional treatment 90 min

Openingsritueel d.m.v. rugmassage om lichaam en geest in
balans te brengen
Epileren / modelleren
Reinigen met EVI pure van gezicht, hals en décolleté
Dieptereiniging, de huid krijgt een verfrissende scrub om de dode
huidcellen te verwijderen en haar glans terug te krijgen
Het anti - age masker wordt aangebracht
Tijdens dit masker wordt er een hoofd- of handmassage gegeven
Het verstevigend/lift masker wordt aangebracht
Tijdens dit masker krijgt u een speciale bindweefsel massage met
de “bellabaci cups” daarna volgt de relaxing massage van gezicht,
hals en décolleté
Beschermen, de huid krijgt een verzorgingsritueel aangepast aan
uw huidtype
Prijs: € 109,00

_

Openingsritueel dmv hot towels en drukpunten een bijzonder
ritueel om de behandeling in te leiden en te ontspannen
Epileren / modelleren
Reinigen met EVI pure
Gommage anti - age
Stimuleren van de werkstoffen, manueel
Stimuleren d.m.v. Drain- Lift stokjes
Relaxmassage
Lifting masker
Beschermen de huid krijgt een verzorgingsritueel aangepast aan
uw huid
Opwekkend eindritueel
dit ritueel wordt ten dele op de rug uitgevoerd, voor het
herstellen van energie
Prijs: € 89,00

Heren treatment 75 min

Gatineau Expert Treatment 90 min
-

Openingsritueel dmv hot towels en drukpunten een bijzonder
ritueel om de behandeling in te leiden en te ontspannen
Epileren / modelleren
Reinigen met EVI pure
Gommage Anti –Age
Stimuleren van de werkstoffen, manueel
Stimuleren d.m.v. Drain – Lift stokjes
Relaxmassage
Anti – age masker
Beschermen de huid krijgt een verzorgingsritueel aangepast aan
uw huidtype
Opwekkend eindritueel
dit ritueel wordt ten dele op de rug uitgevoerd, voor het herstellen
van energie
Prijs: € 79,00

-

Ontspanningsritueel d.m.v. “hot towels” om lichaam en geest te
ontspannen
Uitgebreide reiniging met massagegrepen
Speciale kruidenpeeling om de grove herenhuid te verdunnen
Onzuiverheden verwijderen
Uitgebreide, stevige massage
Hyaluronmasker voor een optimale hydratatie
Verzorgingsritueel aangepast aan het huidtype
Prijs: € 79,00

Basic treatment 75 min

Combi treatment Hair & Beauty 90 min
-

Reinigen met EVI pure van gezicht, hals en decolleté
Epileren /modelleren
Dieptereiniging, om de dode huidcellen te verwijderen, daarbij
wordt gebruik gemaakt van een verfrissende gommage
Uitgebreide massage
Masker, aangepast aan uw huidtype
Beschermen, de huid krijgt een verzorgingsritueel aangepast aan
uw huidtype
Haren wassen, drogen stylen (modelfohnen +/+ € 5.00)
Prijs: € 69,00

-

Reinigen met EVI pure van gezicht, hals en decolleté
Epileren /modelleren
Gommage anti - age
Uitgebreide massage
Masker, aangepast aan uw huidtype
Beschermen, de huid krijgt een verzorgingsritueel aangepast aan uw
huidtype

Prijs: € 59,00

Oxyderma Zuurstofbehandeling
De OxyDerma behandeling gebruikt een speciale Oxygun om de zuurstof
met een zuiverheid van 97% in de huid aan te brengen. Een welkome
dermatologische aanvulling om de huid te behandelen. Betaalbaar,
betrouwbaar en pijnloos! Microscopisch fijne zuurstof en natuurlijke
bestanddelen dringen met hoge druk zeer effectief door tot in de diepste
lagen van de huid.
De OxyDerma resultaten in het kort:
- de doorbloeding verbetert
- de huid wordt stralender
- de vochtbalans herstelt
- de huidelasticiteit verbetert
- er vindt celvernieuwing plaats
De huid ziet er onmiddellijk veel beter, strakker en gladder uit.
Al na één behandeling van 45 min. zult u er jonger uitzien èn u ook zo
voelen.
De huid voelt zacht, fris en glad aan.

OxyDerma zuurstoftherapie is ook geschikt voor de behandeling van:
Anti Aging: voorkomt rimpelvorming en vermindert bestaande
rimpels.
Anti acne: vermindert en reguleert de vetproductie in de
talgklieren.
Regeneratie: voor een stralende gelaatskleur en een gladdere huid met
meer veerkracht.
Whitening: tegen pigment- en ouderdomsvlekken.
Couperose: versterkt de capillaire vaten en vermindert rode vlekken op de
huid.

Oxyderma Expert 75 min
-

-

Reinigen met EVI pure van gezicht, hals en décolleté
Epileren / modelleren
Dieptereiniging: peeling en onzuiverheden verwijderen
Ontspannende massage van het gezicht, hals en décolleté
Oxygun met aangepast serum; om de lijntjes te
vervagen, de huid frisser te maken en ervoor te zorgen
dat de producten beter in de huid worden opgenomen
Zuurstofpercentage 97%
Tijdens het masker krijgt u zuurstofinhalatie via een headset met
pure zuurstof 97%
Verzorgingsritueel aangepast aan uw huidtype
Prijs: € 79,95

OxyDerma Basic 45 min
-

Reinigen met EVI pure van gezicht, hals en décolleté
Peeling om de huid te verfijnen
Oxygun met aangepast serum, zuurstofpercentage tot 97%
Masker: tijdens het masker 10 min. gratis zuurstof – inhalering via
headset voor een extra fit gevoel
Verzorgingsritueel aangepast aan uw huidtype
Prijs: € 49,95

Shellac 30min
Jeugdtreatment 45 min
-

Shellac heeft een unieke formule die aanbrengt zoals een nagellak maar

Reinigen met EVI pure van gezicht en hals
Dieptereiniging; stomen, peeling en onzuiverheden
verwijderen
Masker aangepast aan jouw huidtype
Dagverzorging op maat
Prijs: € 35,95

draagt als een gel en verwijderd kan worden binnen 15 minuten.Shellac
garandeert 14 dagen lang perfect gelakte nagels zonder krasjes,
afdrukken of scheuren. Als je van jezelf geen harde nagels hebt is Shellac
dus ook de uitkomst omdat het de nagels verstevigd.
Prijs: € 16.95

Tanden Bleken Algemeen

Tanden bleken is het behandelen van de tanden met als doel om de kleur
van de tanden te veranderen. Een stralend wit gebit is het gewenste
resultaat. Bij het tanden bleken maakt men gebruik van een tandenbleek
gel. De gel wordt aangebracht op de tanden waarna een tandenbleeklamp
het bleekproces activeert.

Algemeen gesproken bestaan er tegenwoordig 2
soorten bleekbehandelingen:


Een behandeling met waterstofperoxide in een tandartspraktijk;



Een peroxidevrije behandeling bij een schoonheidssalon,
bautysalon, mondhygienste of praktijk.

Toelichting: sinds 1 november 2012 mogen alleen tandartsen bleken met
waterstof peroxide. Het gehalte aan peroxide in de bleekgel bij de tandarts
mag maximaal 6% zijn. Deze regels gelden voor alle landen

van de gehele Europese Unie. De reden van deze veranderde regelgeving
is het grote aantal klachten als gevolg van behandelingen met waterstof
peroxide in grote concentratie. Denk hierbij aan gevoelige tanden en pijnlijk
tandvlees.

Bleken met Waterstof Peroxide

Voor en nadelen

Bij het bleken van tanden met waterstofperoxide doordringt de peroxide

De voordelen van tanden bleken met een peroxidevrije tandenbleek
gel zijn:

het tandglazuur en tandbeen. De waterstof peroxide gaat een chemische
reactie aan met de verkleuringen in de tand en bij dat proces ontstaat
water en kooldioxide. Tandvlees dat in contact komt met waterstofperoxide
kan geïrriteerd raken. Daarom moet bij de behandeling het tandvlees
beschermd worden om irritatie te voorkomen. Na de behandeling kunnen
de tanden pijnlijk aanvoelen bij het eten en drinken (zowel van koude als
warme dranken/gerechten). Dit komt omdat, door het gebruik van
waterstofperoxide, het glazuur poreus wordt en het mineraalgehalte in de
mond afneemt.



Verwijdert effectief hardnekkige tandverkleuringen



Snel resultaat (binnen 20-25 minuten)



Geen bijwerkingen, dus ook geschikt voor gevoelige tanden



Goedkoper dan een behandeling met waterstof peroxide bij een
tandarts

Voor 1 November 2012 mocht door tandartsen en schoonheidssalons
gebleekt worden met maximaal 35% waterstof peroxide. Omdat tandartsen

Het nadeel van bleken met een peroxidevrije bleekgel is de snellere

de concentratie peroxide in hun behandeling moesten terugbrengen met

terugloop van het resultaat ten opzichte van bleken met peroxide. Vooral

meer dan 80% (van 35% naar 6%!), is de effectiviteit van een bleeksessie

de consumptie van kleurstofhoudende voedingsmiddelen (koffie, rode wijn,

bij tandarts sterk afgenomen. Daarom stappen ook steeds meer

tabak, etc…) heeft invloed op de terugloop van het resultaat na het bleken.

tandartsen over op bleken met peroxidevrije gel.

Mensen met een ongunstig consumptiepatroon kunnen de terugloop van
het resultaat na het bleken vertragen door gebruik te maken van een No1

Bleken zonder Waterstof Peroxide
Natrium Bicarbonaat
In de Europese Unie mogen sinds 1 november 2012 schoonheidssalons
een bleekgel met maximaal 0,1% waterstofperoxide gebruiken. Sodium
bicarbonaat is het basisbestanddeel van de meeste peroxidevrije
bleekgels die verkrijgbaar zijn. Het maakt de tanden wit en het is
daarnaast goedkoper en veiliger dan waterstofperoxide. Sodium
Bicarbonaat helpt ook om tandplak te bestrijden. Tandplak veroorzaakt
namelijk verkleuringen.

Teeth Whitening Powder.
Prijs: € 59,00

LVL Wimperlifting

LIFT JE WIMPERS MET DE LVL- METHODE
De revolutionaire LVL- methode is een behandeling voor de eigen
wimpers, waarbij géén gebruik wordt gemaakt van het aanbrengen van
valse wimpers. Bij deze bijzondere behandeling die in Nederland volledig
nieuw is, wordt een laagje ‘coating’ aangebracht bij de wimperaanzet met
een nieuw soort gelformule. Door middel van een siliconen schildje worden
de wimpers effectief gelift vanaf de wimperaanzet (dus vanaf de wortel),
hetgeen zorgt voor een open blik met lange, volumineuze en perfect
gesepareerde wimpers!
IN 60 MINUTEN
De LVL- wimperbehandeling neemt slechts ca. 60 minuten in beslag,
inclusief het zwart verven van de wimpers. Het laat de ogen optisch vele
malen groter lijken en geeft de oogopslag een mooie en natuurlijke
uitstraling. Het effect van de LVL- behandeling blijft minimaal 8 weken
zichtbaar. In deze periode is het dus niet nodig om de wimpers te krullen
met behulp van een krultang en zijn ze ook zónder mascara lang en
perfect gesepareerd. Voor een extra intens effect kunnen de wimpers
desgewenst worden aangezet met 1 of 2 dunne laagjes mascara.
Prijs: € 49,00








2 a 3 maanden zichtbaar
Ogen lijken groter
Geeft natuurlijke uitstraling
Bestendig tegen water, Transpireren, Zwemmen
Geen wimperkrultang meer nodig
Niet schadelijk voor natuurlijke wimpers

Permanente IPL haarverwijdering voor het lichaam en gezicht.

Duurzaam Ontharen
Geen ongewenste haargroei meer of irritaties....
IPL ontharing is een definitieve ontharing methode door middel van
flitslicht.
IPL staat voor Intense Pulsed Light, een gerichte lichtstraal met hoge
intensiteit maar zeer korte duur. Deze ontharing methode is goedkoper en
sneller dan laser ontharing, maar met hetzelfde resultaat, en is daardoor
zeer populair geworden.
IPL is niet hetzelfde als laser ontharen. Behalve een technisch verschil
(laser gebruikt maar een enkele golflengte) is in praktijk het grootste
verschil dat IPL goedkoper is, en er grotere vlakken in kortere tijd kunnen
worden behandeld, waardoor bijvoorbeeld de benen of de rug in een
fractie van de tijd kunnen worden onthaard. U kunt bij wijze van spreken in
uw lunch pauze worden behandeld en daarna direct weer aan het werk!
IPL werkt in de diepere lagen van de huid, zonder de toplaag,in de
opperhuid, aan te tasten.

Als u geïntereresseerd bent in IPL ontharen, dan controleren we altijd
eerst of het IPL apparaat geschikt is voor uw huid en haar type en laten we
u door onze ervaren IPL specialiste voorlichten en behandelen. Uw
specialiste zal u uitgebreid en duidelijk uitleggen wat de behandeling
inhoudt en wat u er van mag verwachten.

HAIR

BEAUTY

DAMES
Wassen, knippen & drogen
Wassen, knippen & modelföhnen

€ 25.00
€ 39.00

HEREN
Wassen, knippen & stylen

€ 23.00

OMVORMEN
Wassen, knippen & watergolven
Wassen & watergolven
Wassen & modelfohnen
Permanent all – in
Deelpermanent all – in

€ 38.00
€ 22.00
€ 22.00
€ 82.50
€ 72.50

KLEUREN
Knippen, kleuren & drogen
Knippen, kleuren & modelföhnen
Kleuren & drogen
Kleuren & modelföhnen
6 tot 10 highlights(bij behandeling)
10 tot 16 highlights(bij behandeling)
Kleuren, knippen, highlights & modelföhnen

€ 65.00
€ 79.00
€ 49,00
€ 62,00
€ 12.50
€ 15.95
€ 89.95

KINDEREN
Kinderen t/m 12 jaar
Vlechten

(alle prijzen zijn inclusief wasmassage en haarverzorging)

Epileren
Modelleren
Ontharen
Wimpers / wenkbrauwen verven (één kleur)

TANDEN BLEKEN
(3 behandelingen 2 tot 8 tinten)

€ 59,00

WIMPERLIFTING
Wimpers liften incl kleuren

€ 49,00

VISAGIE
Gala make-up
Party/Bruids make-up incl.ampul
Workshop make – up trends ( 2 – 6 pers)

p.p

€ 31,95
€ 49,95
€25,00

30 min
45 min
60 min

€ 16.95
€ 22,95
€ 21,95
€ 31,50
€ 42,95

30 min
60 min

€ 29,95
€ 49,95

vanaf

€ 25,50
€ 41,00
€ 17,85
€ 20,50
€25,00
€ 17,85

HANDEN, VOETEN & NAGELS
Shellac
Manicure
Basic Pedicure
Cosmetisch Pedicure incl.lak
Uitgebreid Pedicure
MASSAGE

€ 17.50
€ 9.50

vanaf

€ 12,95
€ 17,95
€ 10.50
€ 12,95

LICHAAMSONTHARING
Onderbenen
Hele benen
Armen
Bikinilijn / oksels
Rug
Schouders

