
Jubileumkuur 2017  

 
Om te vieren dat schoonheidssalon Het Gouden Masker 25 
jaar bestaat hebben we een speciale jubileumkuur voor u 

samengesteld die bestaat uit 6 behandelingen met een 
interval van vier weken. U krijgt in totaal 10 producten mee 

om het effect van de behandeling en uw huidconditie te 
versterken. De kosten zijn € 127,50 per behandeling inclusief producten. En € 
157, 50 inclusief TDA behandelingen. Hiermee krijgt u een korting van ruim 5%. 

Zo heeft u de mooiste behandelingen en de beste producten voor een optimaal 
resultaat en houdt u uw huid de hele zomer in topconditie.  

 
1. Collageen behandeling 

Een hydraterende en verstevigende behandeling met een heerlijk collageen 

vliesmasker. TDA- oog/lipbehandeling. 

Producten voor thuis: een dag- en een nachtcrème, lait en lotion aangepast aan 

uw huid. 

 

2. Lichttherapie behandeling 
Het lichttherapiemasker is gebaseerd op verschillende lichtfrequenties. De 

verschillende kleuren hebben een verschillende werking en de kleur wordt 

aangepast aan uw huid. 

Product voor thuis: serum lumière 

 

3. Limoengras/mint behandeling met het hydro lift masker 
Dit is een heerlijk verfrissende, aromatische behandeling. Deze heerlijke geuren 

zijn een weldaad voor lichaam en geest. 

Producten voor thuis: een oogcrème en liss repulp lèvres voor de lippen 

 

4. Behandeling met een netmasker 
Een frisse, herstellende behandeling, aangepast aan uw huid. 

Producten voor thuis: lait en lotion 

 

5. Behandeling met een filmagine masker 
Hoogstaand luxe masker op basis van vochtregulerende alginaat met een anti- 

verouderend effect. We hebben hiervan 10 verschillende soorten, dus ook dit 

masker kunnen we weer aan uw huid aanpassen. 

Producten voor thuis: een dag- en een nachtcrème 

 

     6 Behandeling met fruitzuren 
 Fruitzuren behandeling met 40% om de huid weer een fris aanzien te geven en 

 een hyaluron masker om het vocht weer aan te vullen. . 

 

 

Reserveer nu uw Jubileumkuur  
bij Schoonheidssalon Het Gouden Masker. 

Tel: 0344 64 43 38  
Of via info@hetgoudenmasker.nl 
www.hetgoudenmasker.nl. 

http://www.hetgoudenmasker.nl/

