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• Welkom!
Bij BellaDonna bieden wij een uniek All-in concept, waarbij beauty werelden
samenkomen. Waar het in de Wellness wereld draait om de ultieme beleving en
ontspanning, boeken we in de Cosmedical wereld directe resultaten als het gaat
om huidverbetering. Wij streven ernaar om van iedere behandeling een ware
beleving te maken, bij aanvang van elke behandeling nemen we dan ook graag de
tijd om een persoonlijk behandel- en verzorgingsplan op te stellen. Of het nu gaat
om uw huid of uw haar, uw wensen zijn ons uitgangspunt.
• Team!
Binnen ons team hebben we allen onze eigen specialisatie. Onze Skin therapiste
weet alle ins en outs op het gebied van huidverbetering en IPL behandelingen.
Terwijl onze Wellness expert een echte specialist te noemen is als het gaat om ontstressen en ontspanning. Vakkennis, passie en liefde vindt u natuurlijk ook terug bij
onze pedicure, manicure, visagiste en hairstyliste.
• Natuurlijk Cenzaa
Wij werken met het natuurlijke merk Cenzaa. Door samen te werken met
vooraanstaande laboratoria ontwikkeld Cenzaa hoogwaardige en doeltreffende
cosmedische producten om iedere huidwens te vervullen. 100% natuurlijke
ingrediënten in combinatie met geavanceerde ontwikkelingen zorgen voor
effectieve huidverbetering van binnen- en buitenuit!
• Beleef het!
Onze expertise en de kracht van de natuurlijke en innovatieve ingrediënten van
Cenzaa zorgen er samen voor dat elke huid terug in balans komt, huidveroudering
nog even uitgesteld wordt en de huid heerlijk zacht en soepel aanvoelt.
Kom het bij ons beleven, we zien u graag bij ons in de salon.

Team BellaDonna: Nicole, Shirley, Rianne en Donna.
Openingstijden
Maandag
9.00
Dinsdag		
9.00
Woensdag
9.00
Donderdag
9.00
Vrijdag		
9.00
Zaterdag
9.00

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
17.30 uur
17.00 uur

Bij BellaDonna staan persoonlijke aandacht en volledige rust centraal tijdens
alle behandelingen, daarom werken wij graag op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 075-6215781
Of plan gemakkelijk en snel zelf uw afspraak in op www.salonbelladonna.nl
Mochten wij bezig zijn met het geven van een behandeling dan is het voor ons
niet mogelijk om de telefoon persoonlijk te beantwoorden, spreekt u dan a.u.b het
antwoordapparaat in, we zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
LET OP mocht u uw afspraak niet kunnen nakomen, meldt dit ons dan 24 uur
van te voren. Bij niet tijdig afmelden zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd
in rekening te brengen.
BellaDonna
Zaanweg 100, 1521 DP Wormerveer, 075-6215781
www.salonbelladonna.nl, info@salonbelladonna.nl

SKIN
• Wellness Treatments
Gezichtsbehandelingen gericht op het verzorgen en onderhouden van de huid,
met een ultiem wellness gevoel. Een scala aan bijzondere geuren, massage
technieken en rijke producten. Een ware beleving!
Young and Fresh wellness					 € 25
Een speciale tienerbehandeling voor de jonge onzuivere huid.
Meet us! wellness							 € 25
Maak kennis met de salon en Cenzaa,
en ontdek wat wij voor uw huid kunnen betekenen.
Impressions wellness						 € 38
Gezichtsbehandeling van 45 min.
Moments wellness 						 € 48
Gezichtsbehandeling van 60 min.
Sensations wellness						 € 69
Gezichtsbehandeling van 90 min.
JaiPur Face wellness						 € 59
Gezichtsbehandeling met edelstenen, een bijzondere ervaring!
Om de gezichtsbehandelingen exact op jouw wensen af te kunnen
stemmen kun je deze aanvullen met de volgende behandelingen.
Harspakket								 € 9
Het epileren/harsen van de wenkbrauwen en/of harsen van het gelaat.
Ampul therapeutic							 € 8
Voeg intensieve werkstoffen toe voor een nog intensere behandeling
en resultaat. Keuze uit diverse soorten.

Magnificent lifting therapeutic				 € 15
Liftende anti-age werking. Het Magnificent Lifting concentraat
wordt in de huid gemasseerd mbv bindweefselgrepen.
Botulinemasker wellness/therapeutic			
Een liftend beauty masker met exceptionele werkstoffen,
een echte huidoppepper!

€ 20

Special Eye treatment wellness/therapeutic			
Een 30 minuten durende oogbehandeling, met o.a. een liftende massage,
fijne lijntjes en rimpeltjes worden met fruitzuur behandeld en de huid wordt
optimaal gekoeld, gevoed en gelift met het botuline oogmasker.
			
• Therapeutic Treatments
Deze behandelingen worden voor het beste resultaat in een kuurvorm van
1 maal per 1 of 2 weken gegeven. Iedere huid is uniek, voor het beste
behandelplan voor jouw huid vraag je geheel vrijblijvend een gratis intake
gesprek aan.

€ 25

Mandelico Therapy therapeutic					 € 36
Herontdek je huid met deze milde fruitzuurbehandeling.
Door de milde antibacteriële eigenschappen is deze behandeling
uitermate geschikt voor de gevoelige, donkere, rosacea en acne huid.
Glycol Therapy therapeutic					 € 36
Intensieve en doeltreffende huidverbetering.
Huidproblemen als acne, littekens, rimpelvorming en pigmentatieproblematiek
zijn uitermate geschikt voor deze intensieve fruitzuurbehandeling.

Bindweefselmassage therapeutic				 € 36
De ultieme massage work-out voor iedere huid!
Bindweefselmassage is een diepe intensieve massage uitgevoerd op de
bindweefsellaag met als doel verbetering van de huidconditie.
MicroSkinPolish therapeutic					 € 98
Een unieke 3 in 1 methode voor echte huidverbetering en verjonging.
Stap 1. Microdermabrasie
Stap 2. LowLevel Therapy (cold laser) i.c.m hoogwaardig Hyaluronzuur
Stap 3. Polishing the Skin i.c.m vitaminen, anti-oxidanten en een
beschermingsfactor.
In 3 stappen (45 min.) naar een mooie, gezonde en gladde huid.
• Cosmedical
Voor ultieme huidverbetering combineren we meerdere geavanceerde
technieken als fruitzuren, bindweefselmassage, microdermabrasie met de
Diamond Touch en Micro Needling. Langdurig en zichtbare resultaten bij
littekens, acne, pigmentatie en huidveroudering.
Diamond Touch cosmedical					 € 35
Upgrade je Wellness behandeling naar een Cosmedical.
Intensieve peeling d.m.v. 100% zuivere diamanten.
(alleen in combinatie met een Wellness behandeling)
Ultimate Skin System cosmedical				 € 85
Het revolutionaire antwoord op al je huidwensen.
Een combinatie van fruitzuren, bindweefselmassage en de Diamond Touch.

Micro Needling cosmedical					 € 69
Voor een toekomst waarin huidveroudering verleden tijd is.
De huid wordt op gecontroleerde wijze met zeer fijne verstelbare naaldjes
behandeld. Resultaat? Vermindering van lijntjes en littekens, mooie huidstructuur
en een stralende huid!
Ultimate Kuur cosmedical				
€ 445
Een kuur van 6 behandelingen welke volledig afgestemd is op uw huidwensen
en of problemen. Een kuur bestaat uit de ultieme combinatie van de hierboven
beschreven cosmedische behandelingen voor het allerbeste resultaat.

Beauty
• Beauty and more
Verven van de wimpers of wenkbrauwen					 € 13
Verven van de wimpers en wenkbrauwen					
€ 19
Manicure basis: vijlen, nagelverzorging, lakken				
€ 25
Shellac: aanbrengen van 1 kleur op handen of voeten.			
€ 29
Shellac + manicure: evt inclusief verwijderen en 1 kleur Shellac.		
€ 39
French Pedicure of Manicure: aanbrengen van 2 kleuren Shellac		
€ 32
Pedicure basis*: Knippen nagels, reinigen van de nagelomgeving,		
€ 29
eelt verwijderen, evt likdoorn verwijderen, voetcreme inmasseren
Pedicure de Luxe*: basis + voetbad en scrub, uitgebreide 			
€ 46
voetmassage en het lakken van de nagels
* Indien er meer tijd nodig is voor het verwijderen van eelt en/of likdoorns komt er € 5,- per 10 min bij.

Stone experience: hot stone massage van rug/schouders en nek		
€ 31
Complete lichaamsmassage ( alleen bij vrouwen)				
€ 46
Rug/schouders/nek massage						 € 25
JaiPur Body (edelsteenmassage)						 € 79
Spray Tan Full Body							 € 30
Spray Tan Face								 € 12
Spray Tan Benen								 € 17
Dag/avond make-up							 € 18
Make-up workshop (min. 2 pers.)						
€ 30
Bruidsarrangementen vanaf					
€ 125
Hierbij kunnen wij zowel het haar als de make-up verzorgen, vraag naar de
mogelijkheden.

• Ontharen
Het verwijderen van ongewenste haargroei m.b.v. warme hars.
Epileren/modeleren van de wenkbrauwen					
€ 13
Bijwerken van de wenkbrauwen (binnen 4 weken)				
€ 9
Bovenlip of kin								 € 10
Bovenlip en kin								 € 13
Bovenlip, kin en gezicht							 € 18
Oksels									 € 17
Bikinilijn									 € 20
Gehele benen								 € 36
Onder of bovenbenen							 € 22
Rug									 € 22
Borst									 € 17
• Definitief ontharen
Met de MedCos IPL methode is het mogelijk om haren pijnloos, veilig en definitief
te verwijderen. Voor een goed en blijvend resultaat zijn meerdere behandeling
nodig. Vraag vrijblijvend en gratis een intake/informatiegesprek aan om te zien of
deze mooie manier van ontharen ook iets voor jou is.
Hieronder een indicatie van prijzen uit de MedCos behandel top 5.
Bovenlip									 € 29
Oksels									 € 59
Bikinilijn									 € 79
Onderbenen							
€ 159
Rug								
€ 189
Prijzen zijn per behandeling.
Uiteraard is een complete prijslijst apart beschikbaar.

Haircare
• Dames
Wassen/knippen								 € 28
Wassen/knippen/drogen							 € 31
Wassen/knippen/fohnen							 € 38
Wassen/fohnen								 € 24
toeslag lang haar								 € 6
Opsteken vanaf 					
€ 36
Tevens zijn bij ons bruidskapsels mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.
• Heren
Wassen/knippen/stylen							 € 24
• Kleuren
Spoeling vanaf								 € 28
Verven vanaf								 € 35
Toeslag lang haar						
€ 13
• High/Low- Lights
Folie per stuk							
€ 3
Kam Coupe Soleil ½							 € 30
Kam Coupe Soleil volledig						
€ 55
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