VERZORGINGSMENU’S

VOOR U

Combinatie van 3 verzorgingen en meer.
De verzorgingsmenu’s worden gecombineerd met het hydromasserend bad. Bij het maken van de afspraak kan het bad
worden vervangen door de hammam & zonnedouche OF de
hydrotonische douche OF de zonnebank.
VÓÓR BABY OF NA BABY - 2U

Massages en versteviging van gezicht en buste + Masker +
Lichaamsmassage tegen striemen. De massageproducten en
-technieken worden op u afgestemd, afhankelijk of u al dan
niet zwanger bent.

UW VERZORGINGEN IN DUO IN DEZELFDE
CABINE
U kunt uw verzorgingen in duo (in koppel, onder vriend(in)
en, ...) combineren in een speciaal hiervoor voorziene ruimte.

De professionele verzorgingen en producten worden
uitgewerkt volgens de behoeften en wensen van onze
klanten, in samenwerking met deskundigen van de moderne
cosmetica.

140€
150€

EMOTIONELE COCON - 2U

Hydromasserend bad van warme melk + Gezichtsmasker op
basis van fruitzuren + Manuele gladstrijken en draineren van
het gezicht + Lichaamsmodelage + Wikkeling met warme en
155€
lichtjes met Eucalyptus geparfumeerde handdoeken

ZEEPRELUDE - 2U15

Gezichtsgladmaking + Algencocon + Relaxerende manuele
lichaamsmassage

170€

ACTIEVE VROUW - 2U30

Gezichtsverzorging (Voedende verzorging met Pfaffia) +
Relaxerende manuele lichaamsmassage

180€

LADIES FIRST - 2U30

Gezichtsverzorging (Anti-ageing Must) + Relaxerende
manuele lichaamsmassage

190€

DE VIP-CRUISE - 2U30

Stel uw menu van 4 verzorgingen samen:
1. INSCHEPEN
Hydromasserend bad OF Hammam OF Zonnedouche
2. VOORBEREIDING
Algencocon OF Vernieuwde huid OF Zonnebank
3. HOOFDBESTEMMING
Gelaatsverzorging OF Relaxerende manuele lichaamsmassage
OF Afslankende lichaamsmodellage
4. EXTRA BOORDSERVICE
Schoonheid van de handen OF Schoonheid van de voeten OF
Afslankende lichaamsmodellage (2 zones)
5. WELKOM AAN BOORD
Koffie OF Thee OF Glas champagne EN 2 producten in
195€
ontdekkingsformaat

«BEAUTÉ & VIE» VERPOZING - 2U30

Vernieuwde huid (met hydromasserend bad) +
Gezichtsmassage + Masker + Relaxerende manuele
lichaamsmassage

200€

«BEAUTÉ & VIE» PROMENADE - 3U

Gezichtsverzorging (Voedende verzorging met Pfaffia) +
Massage Beauté & Vie

220€

«BEAUTÉ & VIE» ODYSSEE - 3U30

Algencocon + Gezichtsverzorging (Voedende verzorging
met Pfaffia) + Relaxerende manuele lichaamsmassage +
Schoonheid van de handen OF Schoonheid van de voeten

Hier maakt Nadine Salembier het verschil! Vakkundig van top
tot teen, Nadine Salembier is een vrouw die haar vak door en
door kent, namelijk het vak van het schoonheidsinstituut.

UNIEKE VERZORGINGSPROTOCOLLEN

ONTSNAPPING - 2U

Gezichtsmassage + Masker + Relaxerende manuele
lichaamsmassage

SINDS 50 JAAR TEN DIENSTE
VAN DE SCHOONHEID

240€

UW LOYALTY BELOOND
Iedere uitgave in het instituut en op www.nadine-salembier.com wordt beloond.
Ontdek de 2 statussen waartoe u toegang kunt hebben
dankzij het « MyNS » getrouwheidsprogramma:

EEN GAMMA VAN PRODUCTEN DIE ONTSTAAT
UIT DE ERVARING VAN DE VERZORGINGEN IN
DE INSTITUTEN
Onze producten zijn in de eerste plaats bestemd voor de
beautyprofessionals. De combinatie van de verzorgingen in
het instituut en de routines voor thuis hebben aanleiding
gegeven tot de ontwikkeling van een volledig gamma van
producten die zowel door de professionals als de klanten
worden gebruikt.

Uw persoonlijke MyNS-ruimte is uw bevoorrechte link
met Nadine Salembier.

Brussel

VERZORGINGSKAART
50 jaar passie en professionalisme !
Uw welzijn krijgt al onze aandacht.
99 warme handdoeken
99 hydratatie van de armen
en de benen
99 anti-ageing handschoenen
99 toniserende olie voeten
99 anti-vermoeidheidsbril
99 andullatiematras

99 hoofdmassage
99 zuurstoftherapie
99 fototherapie
99 muziek afgestemd
op de behandeling
99 roterende en
vibrerende borstel

GEZICHTSVERZORGINGEN
VOOR DE JONGEREN - 1U

Specifieke behandeling voor wie jonger is dan 25 jaar.
Doel: dieptereiniging.

SILVER
Ik wordt automatisch Silver-lid bij opening van mijn
persoonlijke MyNS-ruimte.
Mijn voordelen?
99 Ik cumuleer getrouwheidspunten voor al mijn
aankopen.
99 Ik geniet heel het jaar van exclusieve aanbiedingen.
99 Ik doe mijn aankopen (producten/verzorgingen/
geschenken) met mijn punten: 1 punt = €1 korting.
The points are valid for 12 months.
GOLD
Ik wordt Gold-lid door mijn e-portefeuille aan te maken.
Mijn voordelen?
99 Ik geniet onmiddellijk en blijvend van 10% korting
op al mijn aankopen.
99 Ik betaal al mijn aankopen (producten/verzorgingen/
geschenken) met mijn e-portefeuille. Geen cash of
kredietkaart meer nodig !
99 Ik kan de stand van mijn e-portefeuille via mijn
MyNS-account op elk moment raadplegen.
99 Ik geniet van exclusieve aanbiedingen en ik krijg
toegang tot gepersonaliseerde privéverkopen.

01901

75€

SIGNATURE BEHANDELING - VOEDENDE
VERZORGING MET PFAFFIA * - 1U30

Preventieve behandeling aangepast aan uw huidtype.
Doelstellingen:
- voor de droge huid: voeden en hydrateren
- voor de vette huid: zuiveren en doen stralen
- voor de gevoegelige huid: verzachten en regeneren

90€

PIGMENTSTOORNISSEN * - 1U30

Specifieke behandeling om bestaande
pigmentatievlekjes te verminderen.

95€

ANTI-AGEING MUST * - 1U30
Belgian Royal Warrant Holder
Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique

Het team «Beauté & Vie - Nadine Salembier» verwelkomt u
doorlopend van maandag tot zaterdag van 9u tot 19u.
Waterloolaan, 53 - 1000 Brussel (B)
Tel. : +32 2 512 94 31 - Fax : +32 56 55 63 10
info@nadine-salembier.com
WWW.NADINE-SALEMBIER.COM

De duur van de verzorgingen wordt louter ter informatie vermeld. Het is aangewezen
om 15 minuten extra te voorzien om een professioneel onthaal te waarborgen (zowel
vóór als na de verzorgingen).

Regenerende en vullende behandeling van het
gezichtsovaal. Liftende, antirimpel en versterkende
effecten.

95€

VITYAL - OOGCONTOUR * - 1U45

Antiverouderingsbehandeling met hyaluronzuur en
vitamine C, gecombineerd met een specifieke rimpelen oogomtrekverzorging.

115€

NIEUW - DE SPRANKELENDE D-TOX-BEHANDELING
GETEKEND NADINE SALEMBIER * - 1H45’

Onthul uw schoonheid dankzij de nieuwe enzymatische
peeling en het sublimerende masker op basis van
natuurlijke zeeparels. Ontdek de voordelen van
de lymfedrainage gecombineerd met de iconische
gezichtsmassage van Nadine Salembier.

120€

* Inbegrepen: epileren van de wenkbrauwen, van de bovenlip en hydratatie van de
armen en benen

LICHAAMSVERZORGINGEN

LICHAAMSVERZORGINGEN
(VERVOLG)

AFSLANKING
AFSLANKENDE LICHAAMSMODELLAGE - 1U15

Tonische massage met verfijnende en verslankende
eigenschappen om uw silhouette in stand te houden
dankzij specifieke massagetechnieken.

100€

Antistress lichaamsmodellage verrijkt met essentiële oliën.

80€

ZWARE BENEN - 1U

Een gebrekkige bloedsomloop verhelpen en zware
benen verlichten. Hydromasserend bad + Wikkeling +
Massage van de benen

110€

MASSAGES
RELAXERENDE MANUELE LICHAAMSMASSAGE - 1U

Het hydromasserend bad is de ideale voorbereiding op
de manuele exfoliatie, gevolgd door de versoepeling en
de intense hydratatie van de ellebogen, de enkels en de
knieën.

90€

85€

95€

3-EN-1 MASSAGE - 1U30

Massage van het lichaam, van het gezicht en van de
buste (facultatief).
De 4 handen versterken het relaxerende effect van de
massage.

«BEAUTÉ & VIE»-MASSAGE - 1U45

Volledige massage - van de oren tot de tenen !

115€
135€

GOMMAGES
Het hydromasserend bad is de ideale voorbereiding op de
manuele exfoliatie, gevolgd door de drainerende massage
van de benen.

75€

GOMMAGE EN MASSAGE VAN DE RUG - 1U

Het hydromasserend bad is de ideale voorbereiding op de
manuele exfoliatie, gevolgd door de drainerende massage
van de rug en de schouders.

130€

VERNIEUWDE HUID - 1U

Hydromasserend bad + Manuele exfoliatie + Hydratatie
van het lichaam.

VERNIEUWDE HUID + RELAXERENDE MANUELE
LICHAAMSMASSAGE - 2U

85€

30 jaar ervaring !
Inbegrepen in de prijs: kosteloze correctiesessie ten laatste 3
weken na de eerste implantatie.

Acné voorkomen en tegengaan.

TEPELCORRECTIE

SCHOONHEID EN STEVIGHEID VAN DE BUSTE - 1U
Helpt de ontwikkeling van kleine borsten.

SCHOONHEID & ONTPLOOIING VAN DE BUSTE - 1U

Toniserende en verstevigende behandeling van de borsten.

75€
75€

45€

GELEGENHEIDSMAKE-UP * - 45MIN.

50€

ANTI-AGEING VERZORGING VOOR DE HANDEN - 1U15
Gommage + Massage + Masker + Manicure (inclusief
lakken)

75€

EYELINER (ONDERKANT OF BOVENKANT)

240€

EYELINER (ONDERKANT EN BOVENKANT)

400€

LIPCONTOUR

370€

WENKBRAUWEN

370€

Wenkbrauwen + Eyeliner (onderkant OF bovenkant)
+ Lipcontour

VOOR

ANTI-AGEING VERZORGING VOOR DE VOETEN - 1U15
Warme en ontspannende wikkeling + Gommage +
Massage + Pedicure (inclusief lakken)

NA

825€

NA

Volgt de lijn van een string, hoog uitgesneden waarbij
slechts een dunne haarstrook wordt behouden. Omvat
ook de ontharing van de bilspleet.

AMERIKAANSE BIKINILIJN

Een semi-volledige ontharing van de bikinilijn waarbij
een kleine driehoek ter hoogte van de pubis wordt
behouden. Omvat ook de ontharing van de bilspleet.

55€
55€

75€

Volledige ontharing. Omvat ook de ontharing van de
bilspleet en het zitvlak.

55€

ONTHARINGEN MET LAUWE WAS
BUIK

25€

1/2 ARMEN + HANDEN

35€

VOLLEDIGE ARMEN + HANDEN

55€

1/2 BENEN OF BILLEN

35€

1/2 BENEN OF BILLEN + KLASSIEKE BIKINILIJN

60€

1/2 BENEN OF BILLEN + BRAZILIAANSE OF
AMERIKAANSE OF VOLLEDIGE BIKINILIJN

75€

VOLLEDIGE BENEN + KLASSIEKE BIKINILIJN

75€

VOLLEDIGE BENEN + BRAZILIAANSE OF
AMERIKAANSE OF VOLLEDIGE BIKINILIJN + ZITVLAK

90€

ONTHARINGEN
Ontharen met was is de meest interessante en meest
doeltreffende methode: het is bovendien zowel hygiënish als
snel. Alle wassen van de beste kwaliteit zijn uiteraard wegwerpwassen.
Elke ontharing wordt gevolgd door een ontsmettende lissage
met lavendelolie (ontsmettend en kalmerend) en calendula
(helend en ontstekingwerend).

ONTHARINGEN MET WARME WAS
TUSSEN DE BORSTEN + TEPEL

VOOR

35€

BRAZILIAANSE BIKINILIJN

VOLLEDIGE BIKINILIJN

MANICURES EN PEDICURES

280€

135€

50€

KLEUREN BIKINI

60€

MOEDERVLEKJE

SPECIFIEKE VERZORGINGEN
SCHOONHEID VAN DE RUG - 45MIN.

35€

Vijlen + Polijsten + Verzorgen van de nagelriemen + Massage
50€
INCLUSIEF lakken
75€
INCLUSIEF French pedicure

SEMI-PERMANENTE MAKE-UP

PACK 3 ZONES

75€

KLEUREN + ONTHAREN WENKBRAUWEN

SCHOONHEID VAN DE VOETEN - 45MIN.

Reconstructie van het tepelhof

GOMMAGE EN MASSAGE VAN DE BENEN - 1U

35€

Vijlen + Polijsten + Verzorgen van de nagelriemen + Massage
50€
INCLUSIEF lakken
75€
INCLUSIEF French manicure

115€

MASSAGE MET 4 HANDEN - 45MIN.

Volgt de lijn van een gewone slip.

KLEUREN WIMPERS

SCHOONHEID VAN DE HANDEN - 45MIN.

ZWANGERSCHAPSMASSAGE - 1U

Specifieke, kalmerende massage vóór en na de
zwangerschap, om striemen tegen te gaan.

KLASSIEKE BIKINILIJN

* Make-uptest = 15€ (terugbetaald bij bevestiging make-up)

ZELBRUINENDE VERZORGING- 1U45

Hydromasserend bad + Mariene gommage onder water
+ Manuele hydratatie met een massage van het hele
lichaam + Manuele en zorgvuldige toepassing van het
zelfbruinend product.
Eventuele bijwerking binnen de 24u inbegrepen.

ONTHARINGEN (NEXT)

KLEUREN EN MAKE-UP

RUWE ZONES (ELLEBOGEN / ENKELS / KNIEËN) - 1U15

AFSLANKINGSPARCOURS - 1U30

Intensive oplossing om uw figuur te verfijnen en uw dijen
steviger te maken. THet sinaasappelschileffect vervaagt
zichtbaar, uw huid wordt stevig en zacht. In 3 stappen:
1. Hydromasserend bad met 38 injectiejets
2. Thermische schok door wrapping
3. Gelokaliseerde en gepersonaliseerde modelerende
massage

KLASSIEKE VERZORGINGEN

NATTE VERZORGINGEN
Uitsluitend als aanvulling op een andere verzorging.
HAMMAM & ZONNEDOUCHE - 20MIN.

Verwarmde bank en douche met watersproeiers
met variabele temperatuur (lauwwarm tot ijskoud).
Zonnehemel.

40€

HYDROTONISCHE DOUCHE - 20MIN.

15€

86 tonische zij- en rugsproeiers. Uiterst ontspannende
verzorging.

LIPPEN OF WENKBRAUWEN OF KIN OF OREN

17€

ALGENCOCON (WIKKELING) - 20MIN.

OKSELS

25€

HYDROMASSEREND BAD - 20MIN.

SCHOUDERS + NEK

40€

VOLLEDIG GEZICHT

45€

Zachtheid, hydratie en remineralisatie.
Professionele balneotherapie. 38 wervelende lucht- en
watersproeiers.

40€
40€
40€

