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Specialisaties.
Wellness
Permanente make-up
Voor , tijdens, en na ziekte
Hairstyling

Prinsbernardplein 13, 5391AR
E-mail: info@hetgoedegevoel.eu,

Nuland

Tel: 073-6892293

web: www.hetgoedegevoel.eu

Openingstijden
per 1 september 2015
Maandag

van 9:00 - 22:00 uur.

Dinsdag

van 9:00 - 22:00 uur.

Woensdag

van 9:00 - 22:00 uur.

Donderdag

van 9:00 - 22:00 uur.

Vrijdag

van 9:00 - 18:00 uur.

Zaterdag

van 9:00 - 14 :00 uur.

Zondag

gesloten.

Alleen op telefonische afspraak,
afspraken dienen 48 uur van tevoren worden afgemeld,
anders worden er kosten in rekening gebracht.

Specialisaties


facelift

vanaf

€ 55,00 per behandeling



Mesotherapie

vanaf

€ 69,50 per behandeling



Acne

vanaf

€ 55,00 per behandeling



High frequentie

vanaf

€ 55,00 per behandeling



Fruitzuren

vanaf

€ 45,00 per behandeling



Microdermabrasie

vanaf

€ 65,00 per behandeling



Ouderdomdsvlekken

vanaf

€ 15,00 per behandeling



Pigmentvlekken

vanaf

€ 62,50 per behandeling



Couperose

vanaf

€ 15,00 per behandeling



Bloedblaasjes

vanaf

€ 15,00 per behandeling



Littekens



Steelwratten



Spatader therapie

€ 1,00 per minuut



RSI therapie

€ 1,00 per minuut



Sport massage

€ 1,00 per minuut

€ 1,00 per minuut
vanaf

€ 15,00 per behandeling

Holische behandelingen


Voet/hoofd/hand reflex massage

€ 49,50 per behandeling



Rust/ reflex/ en herstel massage

€ 49,50 per behandeling



Kristal massage/ behandeling

€ 49,50 per behandeling



Kristal legging

€ 80,00 per consult van 2 uur



Chakra massage/ behandeling

€ 49,50 per behandeling



Lemniscaat massage

€ 49,50 per behandeling



Reiki cursus 1/2/3/4

€ 195,- per cursus p.p. min 2 max 4 p



Reiki dag

€ 95,00 p.p. min 2 max 4 personen.



Meditatie massage

€ 49,50 per behandeling



Meditatie dag

€ 95,00 p.p. min 2 max 4 personen

Wellness
Manicure


Manicure

€ 15,00



+ Lakken

€ 5,00



+ Gel top

€ 5,00



+ Paraffine pakking € 7,50



+Massage

€ 5,00

Pedicure


Pedicure

vanaf € 25,00



+ Voetmassage

€ 15,00



+ Lakken

€ 5,00



+ Gel top

€ 5,00



+ Pakking

€ 7,50

Massage


Zwangerschapsmassage 50 min.

€ 49,50



Fenouk massage

€ 49,50



Mia fenn massage

€ 49,50



Scrub massage

€ 55,00



Hot towel massage

€ 52,50



Klassieke massage

€ 50,50



Met aroma therapie

€ 2,50

De vrouw of man die een half uur per dag besteedt aan huidverzorging en iedere 5 a 6 weken,
de schoonheidsspecialiste bezoekt onderscheidt zich al na het 35ste levensjaar van andere vrouwen of
mannen en ieder jaar wordt het verschil groter.
Gelaatsbehandeling
Gelaatsbehandelingen zijn zo uitgebreid mogelijk te maken als u wenst. Voor elke behandeling wordt er
duidelijk met u besproken wat het beste voor u is en wat bij uw wensen past. Bij de eerste behandeling
spreken we een bedrag af waarvoor de behandelingen gedaan kunnen worden. Is er bij 1 van de
opvolgende behandelingen een aangepaste behandeling met een hogere kostprijs nodig, welke beter op uw
wensen inspeelt. dan is dit in overleg mogelijk.
Alle lijnen zijn zowel voor de man als de vrouw. Door dat er geen lijn zo uitgebreid is als deze zou het
zonde zijn om verschillende waardevolle en krachtige producten uit deze lijnen alleen aan vrouwen te
behouden. Het goede gevoel en vertrouwen staan op de eerste plaats.

Medex professional skincare
Wetenschappelijk verantwoorde huidverzorging met behandelmethodes volgens de filosofie van het huis
Medex en Het goede gevoel. Deze filosofie voor huidverzorging en uitstraling is:
een wetenschappelijke methode om werkstoffen in de huid te brengen.
Een systeem, waarbij de natuurlijke barrières van de huid eerst worden geslecht
en daarna worden hersteld.
Een behandelingsmethode waar niet alleen gekeken wordt naar huid type, maar ook met
andere omstandigheden, zoals, leeftijd en huidconditie. Voor de professionele
schoonheidsspecialiste, die zich wil onderscheiden.
Door meer dan alleen de standaardbehandelingen te geven.
Door niet alleen de huid te behandelen maar u ook het goede gevoel te geven om het u zo
aangenaam mogelijk te maken.
Door de verschillende massages zijn de behandelingen uniek.
Deze behandelingen zijn verkrijgbaar vanaf 25 tot 85 euro

Quintenstein
Met deze lijn gaan we een stap verder, met wat de professionallijn ons te bieden heeft
Quintenstein is gefabriceerd en samengesteld met aandacht voor de allerbeste componenten.
Door deze hoogwaardige componenten in een evenwichtige verhouding toe te passen ontvangt u de luxe
om een mooie huid te behouden.
Het hoge niveau van Quintenstein is bij uitstek het aangewezen product voor gebruik naast
medisch-cosmetische ingrepen
Quintenstein is het product voor de huiden die meer vragen.
Deze behandelingen lopen uit van €60,- tot €110,-

Josephine van Steinborg
De top lijn in het assortiment van `Het goede gevoel.
Het gevoel van deze behandeling en producten is betoverend. De product lijn van Josephine van
Steinborg is bij uitstek geschikt voor de oudere huid en voor mensen die van luxe en mysterie houden.
Speciaal voor de man en vrouw die voor goud gaan. De man of vrouw die altijd een mysterie wil blijven
en bergen wil verzetten voor hun huid.
Met de lijn van Josephine van Steinborg en een behandelplan van Het goede gevoel zal de leeftijd altijd
een mysterie blijven.
Deze behandelingen zijn verkrijgbaar van € 75,- tot € 160,-

Verven en ontharen


















Verven wimpers of wenkbrauwen
Verven wimpers of wenkbrauwen tijdens gezichtsbehandeling
Verven wimpers en wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen tijdens gezichtsbehandeling
Harsen/ epileren wenkbrauwen
Harsen/ epileren wenkbrauwen tijdens gezichtsbehandeling
Harsen bovenlip
Harsen bovenlip tijdens gezichtsbehandeling
Harsen bovenlip en kaaklijn
Harsen bovenlip en kaaklijn tijdens gezichtsbehandeling
Harsen gezicht
Harsen armen
Harsen onderbenen
Harsen boven en onderbenen
Harsen rug
Harsen bikinilijn
Harsen oksels

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

€ 8,50
€ 6,50
€ 15,50
€ 13,50
€ 11,50
€ 8,50
€ 7,50
€ 5,50
€ 14,50
€ 12,00
€ 18,00
€ 18,50
€ 23,50
€ 48,00
€ 25,50
€ 15,00
€ 15,00

Permanente Make-up
los

2 behandelingen



Wenkbrauwen hairstroke

€ 170,00

vanaf € 300,00



Wenkbrauwen hairstroke 3D

€ 205,00

vanaf € 350,00



Lijntjes zwart

€ 155,00

vanaf € 275,00



Lijntjes kleur

€ 160,00

vanaf € 280,00



Lijntjes breder

€ 165,00

vanaf € 295,00



Lijntje boven of onder

€ 115,00

vanaf € 195,00



Lip lijntje/ Lip lightner

€ 155,00

vanaf € 275,00



Colour lip waas lijn

€ 200,00

vanaf € 350,00



Full colour lips 3D

€ 205,00

vanaf € 375,00



Littekens

€ 95,00

vanaf € 150,00



Tepelhoven

€ 205,00

vanaf € 370,00



Tepelhoven 3D

€ 250,00

vanaf € 370,00

Voor , tijdens en na ziekte
Er is veel mogelijk en is altijd aangepast aan uw ziektebeeld of traject. Daarom staan hier onder wat
mogelijkheden waar aan u kunt denken.
een intake is altijd gratis en zonder verplichtingen.

Voor


Permanente make-up voor eventueel haarverlies

vanaf € 250,-



Pedicure met aandacht op uw traject

vanaf € 25,-



Gezichts behandelingen om de bijwerkingen voor te zijn
en in optimale vorm te behouden.

vanaf € 30,-

Massage voor verwerking en ondersteuning

vanaf € 40,-



Tijdens


Massage gespecialiseerd voor chemo of bestralingen



Gezicht behandelingen ook voor bijwerkingen als eczeem,
droogheid, reacties van medicatie enz.

€ 40,€ 40,-

Voeten of handen

vanaf € 15,-



Littekens verwijderen

vanaf € 25,-



Huid conditie verbeteren

vanaf € 40,-



Rust, relax en herstel massage

vanaf € 40,-



Oneffenheden die kunnen optreden in de periode van
ziekte zoals bloedblaasjes, ouderdomsvlekken enz.

vanaf € 15,-



NA

Alles word aangepast aan uw wensen in alle eerlijkheid zullen we het zeggen als er iets wel of niet
nodig is. het kan zijn dat uw behandelplan aangepast moet worden maar dat gebeurt altijd in overleg.

Voor ziekte
U heeft net te horen gekregen dat er iets met u is en een behandel traject in moet en nu?
Ze hebben u misschien verteld dat u veel medicatie moet gaan slikken en dat heeft nog al wat invloed op
uw huid.
Laat u meteen informeren wat er mogelijk is en hoe u het beste uw huid kunt verzorgen bij sommige
medicatie gaat uw huid extreem uitdrogen ook uw voeten en handen. Het kan ook zo zijn dat u
bijvoorbeeld eczeem krijgt of extreem veel vocht gaat vast houden dat zijn allemaal factoren die u huid
nog al aan gaan tasten. Als wij als specialiste al weten hoe uw huid was voor de medicatie en voor er iets
mee was kunnen we je beter helpen in een gevorderd stadium. We kunnen ook veel voor blijven en kunnen
u informeren over de mogelijkheden. Ziek zijn is al niet leuk laten we er dan zo veel mogelijk aan doen om
het zo goed mogelijk te laten verlopen.
Denk bijvoorbeeld aan handen, voeten en gelaat maar ook uw haar gaat dan veel veranderen.
Wij hebben alles in huis om samen met u de strijd aan te gaan.
Ze hebben u misschien verteld dat u een haaruitval ziekte heeft en u haar zal gaan verliezen.
Wat veel mensen vergeten is dat we nog veel voor je kunnen doen. Als u nog wenkbrauw haar heeft is het
mooier en beter te zien hoe u haargroei is en kunnen we u wenkbrauwen heel mooi met permanente
make-up exact het zelfde maken zoals ze nu zijn met de nieuwste hairstroke techniek. Heel geleidelijk
vallen uw haren uit en komt de permanente make-up tevoorschijn waardoor het een overgang heeft enu
altijd wenkbrauwen behoud.
Ook permanente make-up op de oogleden kan het makkelijkste en het mooiste als er nog wimpers zijn,
omdat het dan de mooiste lijn krijgt. Als u uw haar al verloren bent kan het ook maar is het lastiger
aanbrengen. Ook hier heb je dan een mooi verloop en lijkt het op afstand dat u gewoon wimpers heeft.
Misschien hebben ze u verteld dat u kanker heeft en wat nu?
we hebben ook hier bij te maken met grote hoeveelheid medicatie en dat kan van alles gaan doen met uw
huid en daar naast uw doorbloeding en vochtbalans. Voor ons is het dan ook fijn om u huid gezien te
hebben zodat we een goed behandelplan kunnen maken. U hoeft er niet alleen voor te staan. Ook kijken
we nog of er tijd is om permanente make-up te gaan zetten als u het heel erg vind dat u straks haar uitval
krijgt. U krijgt dan altijd voorrang en zullen zo spoedig mogelijk beginnen. Voor zowel mannen als
vrouwen is dat mogelijk.
Vaak heeft het te horen krijgen dat u ziek bent ook nog al wat impact op uw gemoedstoestand.
We hebben een massagevorm om te ontspannen en even terug te komen bij uw zelf . In de praktijk merken
we dat het als erg aangenaam wordt ervaren en mensen er erg blij mee zijn. We begrijpen dat u niet graag
alles laat zien thuis. Dat stuk mag je bij ons los laten wij hebben een geheimhoudingsplicht en zullen
daar nooit misbruik van maken. U mag lekker uw zelf zijn en schroom niet om even alles los te laten.
In alle gevalle van ziekte zullen we u begeleiden en kunt u met alle vragen bij ons terecht. We vormen
samen een team en gaan er voor samen . U heeft altijd de zelfde behandelaar en vertrouwenspersoon.
Laat u gerust informeren naar de mogelijkheden.

Hairstyling


Was massage 15 minuten

€ 10,00



Dames knippen/ drogen

€ 15,75



Dames knippen/ blowen

€ 25,75



Dames knippen/ föhnen

€ 31,50



Heren knippen

€ 15,50



Kinderen knippen basisschool

€ 10,00



Pony knippen

€ 5,00



Tondeuze

€ 13,50



Verven

€ 21,50



Verven lang haar

€ 28,50



Coupe solei in verf

€ 12,00



Folie coupe solei deel

€ 28,00



Folie coupe solei heel

€ 47,50



Kam/ muts coupe solei

€ 21,50



Blowen

€ 15,00



Föhnen/ watergolf

€ 18,00



Permanenten

€ 45,00



Opsteken



Feathers

vanaf € 22.50
1st € 5,00

3st € 12,50

5st € 20,00

