Flitsend mooi, het hele jaar door!

Wil je ook af ongewenste haargroei, geen rode pukkels, stoppels of irritatie meer
van het scheren of ingroeiende haren van het harsen?
Zonder na te denken zomer- en badkleding kunnen aandoen, sporten en nog veel meer.
Vanaf NU hoeft dat niet meer!
Laat je veilig en effectief door Dorette behandelen met de
lichtflitsmethode van Medcos**
Reken voorgoed af met alle ongewenste haargroei.
Maak nu een afspraak voor een vrij-blijvend intakegesprek en een
gratis proefflits en ervaar zelf hoe fijn het is om haarloos door het
leven te gaan. Je kunt bij ons terecht voor behandelingen van
o.a.: Benen, Oksels, Brazilian, Rug of Borst.
Na onze ontharingskuur groeit alleen nog je zelfvertrouwen !
Superdeal IPL bij Dorette
Begin nu !
Kuur van 6 behandelingen
Oksels óf Bikinilijn € 175
Brazilian
€ 199
Bikinilijn en Oksels € 275
Brazilian en Oksels
€ 295
Per behandeling
Onderbenen
Benen

per behandeling
per behandeling
per behandeling
per behandeling

€ 35
€ 37,50
€ 45
€ 49,50

€ 95
vanaf € 175
Boek nu een afspraak voor een gratis intake
en wij informeren je over Definitief Ontharen met IPL
023-5252602
*Het beste resultaat is te behalen met donkerbruin en zwart haar.
Ontharen met IPL of laser kan niet met blonde, grijze of lichtbruine
haren.
** Wij kunnen niet in de toekomst kijken.
Door onze ervaring kunnen we zeer effectief behandelen,
mits je onze adviezen opvolgt.
Niet genoeg aan 6 behandelingen?
Wij maken van te voren een duidelijke prijsafspraak.

Waarom kies je voor definitief ontharen bij Dorette salon de beauté:
• We zijn gespecialiseer d in IPL onthar ing, door een er var en enthousiast team boeken wij
zeer goede resultaten bij zowel man als vrouw met het Medcos IPL apparaat.
• Je krijgt bij ons persoonlijke aandacht, je kunt met al je vragen bij ons terecht en we nemen de
tijd om de behandeling zorgvuldig uit te voeren.
• Het Medcos apparaat is veilig voor de huid door unieke filters en werkt zeer efficiënt.
• De behandelingen bij Dorette zijn betaalbaar en er zijn diverse betalingsmogelijkheden
Prijzen IPL
Losse behandelingen
Vrouw
Prijs per behandeling, vanaf:
Bovenlip
Oksels
Bikinilijn
Brazilian
Bikinilijn en oksels
Bikinilijn, oksels en onderbenen
Onderbenen
Bovenbenen
vanaf
Benen
vanaf
Onderarmen
Armen

€ 29
€ 45
€ 45
€ 55
€ 75
€ 185
€ 95
€ 130
€ 225
€ 95
€ 175

Man
Prijs per behandeling, vanaf:
Wenkbrauwen tussenstuk
Rug
Schouders/Nek
Borst
Borst en buik

€ 25
€ 125
€ 75
€ 75
€ 125

Dorette salon de beauté
Bloemendaalseweg 23
2061CA Bloemendaal
023-525 26 02
www.dorette.info
Like Dorettesalondebeaute op facebook
en win een gratis behandeling

