Wil jij ook heerlijk ontspannen of een huid in topconditie?
Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak telefonisch contact op
of kijk op www.purebeautyoverdinkel.nl en boek direct online jouw behandeling.

Openingstijden giftshop
Donderdag
13.00 - 17.00 uur
Vrijdag		
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur
Of shop online op www.purebeauty-shop.nl
Andere tijden mogelijk op afspraak en houd onze website in de gaten
of volg ons op social media.

Prijzen zijn geldig t/m 31 december 2022, druk- en zetfouten voorbehouden.

Openingstijden salon				
Maandag
09.00 - 20.30 uur
Dinsdag 		
09.00 - 20.00 uur
Woensdag
09.00 - 20.00 uur
Donderdag
09.00 - 20.30 uur
Vrijdag 		
09.00 - 17.00 uur
Zaterdag
09.00 - 13.00 uur
					
Uitsluitend op afspraak. Andere tijden voor visagie mogelijk, in overleg.
Bij verhindering graag uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch annuleren,
anders ben ik helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Hoofdstraat 65
7586 BL Overdinkel
T +31 (6) 139 784 72
info@purebeautyoverdinkel.nl

www.purebeautyoverdinkel.nl

WHERE BEAUTY BEGINS

BROCHURE 2022

WELKOM bij Pure Beauty Overdinkel
Gelegen in het centrum van Overdinkel op een hele mooie locatie, een uniek concept. Bij ons kun je terecht voor beauty, experience en huidverbetering in onze salon en de mooiste beautyproducten en gifts in onze giftshop. Pure Beauty ontvangt je in een
oase van rust.
Rianne
Mijn naam is Rianne, ik ben geboren en getogen in Overdinkel. Ik ben gediplomeerd en gespecialiseerd allround schoonheidsspecialiste
en Cenzaa huidexpert. Mijn passie en expertises liggen bij wimperlifting en het verbeteren van huidaandoeningen en acné in het gelaat.
Het mooiste vind ik op huidverbetering te combineren met een moment van ontspanning. Maar met name de afwisseling in mijn werk en
contact met de klant vind ik het leukste, bij ons is geen dag hetzelfde
Bente
Mijn naam is Bente, Ook ik ben woonachtig in Overdinkel. Na mijn opleiding tot onderwijsassistent ben ik gaan doen waar mijn hart echt
lag: de opleiding tot allround schoonheidsspecialiste. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen bij Pure Beauty waar ik sinds Oktober
2019 werk. Ik heb ook een aantal specialisaties gevolgd waaronder acné en huidverbeterende massages. Mijn expertises liggen bij wenkbrauwen en permanente make-up. Ik heb erg veel passie voor het vak en geniet ervan om mensen in de watten te leggen en de mooiste
uitstraling te creëren.
Bij ons kun je dus terecht voor alles op het gebied van beauty! Wij laten
jou en je huid weer stralen! Wij blijven ons ontwikkelen en proberen
zo goed als mogelijk met de laatste trends en ontwikkelingen mee
te groeien.

Rianne &Bente

Met stralende groet,

CENZAA THERAPEUTIC
Wil jij het maximale uit jouw huid halen? Boek dan een van onderstaande behandelingen. De
toonaangevende therapeutische behandelingen laten in een recordtempo huidverbetering
zien. Je huidwensen worden effectief behandeld met liftende bindweefselmassages, fruitzuren
en innovatieve high-tech formules.
Acne Therapy* € 56,00
• Huidanalyse
• Oppervlakte reiniging
• Peeling of Diamond touch
• Verwijderen onzuiverheden
• AHA fruitzuren of intensief masker
• Complete dag- of nachtverzorging
* Deze behandeling kan vergoed worden door
de zorgverzekeraar, vraag naar meer informatie.
Boost your skin! +/- 60 min € 75,00
• Huidanalyse
• Welkomsritueel met nek en
schoudermassage
• Oppervlakte reiniging
• Bindweefselmassage
• AHA fruitzuur of Diamond touch 		
microdermabrassie
• Onzuiverheden verwijderen
• Intensief masker
• Complete dag- of nachtverzorging
• Afsluiting met een Pure Beauty moment
Upgrade mogelijkheden bij alle
Cenzaa behandelingen;
Coolflexx, per element

€

6,00

Ampul

€ 10,00

Botuline shock oog masker

€ 10,00

Botuline shock masker

€ 20,00

Vliesmasker & Beautyangel
15 minuten

€ 20,00

Diamond touch +/- 40 min € 60,00
• Huidanalyse
• Welkomsritueel met nek- en
schoudermassage
• Oppervlakte reiniging
• Bindweefselmassage met
werkstofconcentraat
• Diamond Touch microdermabrassie
• Masker
• Complete dag- en of nachtverzorging
• Afsluiting met een Pure Beauty moment
Diamond touch +/- 60 min € 90,00
• Huidanalyse
• Welkomsritueel met nek- en
schoudermassage
• Oppervlakte reiniging
• Bindweefselmassage
• AHA fruitzuur en/of Diamond touch
microdermabrassie
• Onzuiverheden verwijderen
• Massage
• Intensief vlies masker + 15 minuten
Beautyangel cadeau
• Complete dag- of nachtverzorging
• Aflsuiting met een Pure Beauty moment
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Huidverbeterende behandelingen zijn ook
mogelijk in kuurverband de prijs is afhankelijk
van de wensen en het aantal behandelingen.
Dermapen microneedling behandeling*
vanaf € 125,*Kan vergoed worden door de zorgverzekeraar.

CADEAU!

BEAUTYANGEL COLLAGEEN
LICHTTHERAPIE
Brons 25 minuten € 37,50
• Reiniging
• Peeling
• Power
• 10 min. Beautyangel collageenlicht
• Dag of nachtverzorging

FRISFIT MASSAGE
Mijn naam is Rebecca en woon met mijn gezin
in Enschede. Fit zijn en fit blijven vind ik erg
belangrijk. Dit fit blijven doe ik door hardlopen
in combinatie met kracht- en conditietraining.
De afgelopen jaren heb ik zelf ondervonden
wat een regelmatige sportmassage, zowel
lichamelijk als geestelijk met je doet.
In 2017 heeft mede deze passie voor sport en
het fit houden van de spieren (blessurepreventie), mij doen besluiten zelf de opleiding
tot NGS sportmasseur te gaan volgen. Na het
behalen van mijn diploma ben ik, naast mijn
huidige baan, gestart met mijn eigen bedrijf
Frisfit massage. Zodat ik nu andere mensen
mag laten ervaren wat een sportmassage met
je doet. Het dagelijks leven zit vol met uitdagingen, zowel fysiek als mentaal. Dus ook als je
geen sport beoefend is een regelmatige massage aan te raden. Redenen genoeg om jezelf fris
te houden en fit te blijven.

Rebecca

Frisfitte groet,

Massage’s zijn te boeken vanaf € 27,00

Zilver 40 minuten € 48,50
• Reiniging
• Peeling
• Bindweefselmassage
• Vliesmasker
• 15 min. Beautyangel collageenlicht
• Dag of nachtverzorging

Diamond 60 min € 90,00
• Huidanalyse
• Welkomsritueel met nek- en
schoudermassage
• Oppervlakte reiniging
• Bindweefselmassage
• AHA fruitzuur en/of Diamond touch
microdermabrassie
• Onzuiverheden verwijderen
• Massage
• Intensief vlies masker + 15 minuten
Beautyangel cadeau
• Complete dag- of nachtverzorging
• Aflsuiting met een Pure Beauty moment

Geef eens een

cadeaubon
kado!

LICHAAMSBEHANDELINGEN
Ontharen
Onderbenen
Gehele benen
Oksels
Onderbenen + oksels
Onderarmen
Gehele armen
Rug vanaf
Borst
Buik
Borst & buik
Borst, buik & rug

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,50
37,50
17,50
32,50
19,50
27,50
25,00
17,00
17,00
29,50
45,00

Al verkrijgbaar
vanaf € 5,00

Cryolipolyse
Cryolipolyse is de droommethode wat betreft het verwijderen van vet. Cryolipolyse is een
manier om vet te verwijderen door middel van koeling. Tijdens de MedCos cryolipolyse
behandeling zal vet plaatselijk bevroren worden, wat vervolgens op een natuurlijke manier
uit het lichaam weer zal verlaten. Geen naalden, geen speciaal dieet, geen operatie en
bovenal geen hersteltijd! Deze techniek met afwisselende koude en warmte therapie,
maakt het mogelijk vet permanent te verwijderen zonder weefsel te beschadigen.
Eerste plaatsing:
Kuur van 3x:

€ 98,- per kop
prijs in overleg

ADVANCED SKINCARE
Wilt u genieten van huidverbetering gecombineerd met geurbeleving & wellness? Kies dan
voor een behandeling van Cenzaa. Cenzaa bevat het beste van natuurlijke ingrediënten,
gecombineerd met therapeutische werkstoffen. De combinatie van huidverbetering en een
wellness ervaring, zorgen voor een onvergetelijke belevenis. Voor het mooiste resultaat kunt u
de Cenzaa producten thuis gebruiken.

MEET & TREAT*
45-60 minuten

€100,00

Tijdens deze behandeling maakt u kennis
met Cenzaa. Na een huidanalyse volgt
een verkwikkende behandeling met ook
een heerlijk stukje ontspanning. Na afloop
krijgt u een V.I.P. box mee naar huis, deze
bevat 7 producten in travel size. Hier kunt
u een aantal weken mee vooruit en zo ziet
u thuis meteen resultaat.
* Kennismakingsbehandeling en slechts 1x
p.p. te boeken.

IMPRESSIONS BEHANDELING
+/- 60 minuten

€ 52,50

De perfecte combinatie van huidverbetering en ontspanning! Tijdens deze behandeling droomt u helemaal weg. De
behandeling bestaat uit een geurreis, een
heerlijk welkomsritueel gevolgd door een
oppervlakte- en dieptereiniging. Ook worden onzuiverheden verwijderd. Natuurlijk
is er ook aan ontspanning gedacht, de behandeling bevat 2 massages, een masker,
serum, oog- en dag- of nachtverzorging.

Epileren krijgt u bij deze
behandeling cadeau!

MOMENTS BEHANDELING
+/- 90 minuten

€ 72,50

Een bijzonder ontspannende, uitgebreide behandeling met heerlijke massages.
Aan alles is gedacht tijdens deze behandeling. We starten met een voetenbad en
een heerlijke kop Cenzaa thee of koffie.
Door middel van de geurreis kiest u uw
favoriete geur, deze geur zal tijdens de
behandeling nog vaker terug komen. Vervolgens wordt uw huid grondig gereinigd
met oppervlakte reinigingen en diepte
reinigingen. Een gezichtsmassage, hoofdhuidmassage en een lomilomi arm massage, 2 maskers en diverse serums maken
deze behandeling compleet. Komt u ook
genieten van deze 90 minuten durende
behandeling?

Epileren krijgt u bij deze
behandeling cadeau!

DIVERSION
FOR MEN

Passende beha

ndeling
voor de man

€ 52,50

Coolflexx
1 element
2 Elementen
3 Elementen
4 Elementen
5 Elementen

€
€
€
€
€

10,00
17,50
23,50
30,00
35,00

Cool Flexx is een revolutionaire wax
met een extreem laag smeltpunt.
Door de lage werktemperatuur
en de speciale samenstelling
is het geschikt om de meest
gevoelige huid te harsen
zonder hevige irritatie.
Gelaat ontharen € 28,50
Gelaat & wenkbrauwen € 35,00
Elleebana one shot lash lift € 47,50
Met deze behandeling krijg je volle gelifte
wimpers die wel 6 weken mooi blijven.
Hennabrows
€ 28,50
Henna hecht zich 5-14 dagen op de huid en
ca. 4-6 weken op de haren waardoor deze een
langer houdbaarheid heeft dan normale verf.
Deze behandeling is incl. het epileren/harsen
van de wenkbrauwen.
Browlift
€
Browlift incl. verven en epileren €

50,00
55,00

Permanente make-up (PMU)
Over permanente make-up kunnen we zoveel
vertellen, te veel om op te noemen. Meer informatie vindt u op onze website.
Wenkbrauwen
€
Ombre brows, powder of Vegas brows.
Shadoweyeliner
€
Shadoweyeliner onder & boven €
Eyeliner onder & boven
€
Touch up vanaf
€

295,00
295,00
325,00
275,00
100,00

