Welkom!
N Joy is een gezellig schoonheidssalon dat ik met
heel veel liefde uitbaat.
U kan bij mij terecht voor verschillende
behandelingen.

N Joy is gelegen te Kraaibosstraat 41, 3900 Pelt.

Tot snel, Samira

Afspraak
Via de website van N Joy kan u gemakkelijk
uw afspraak vastleggen.
U kan ook een berichtje sturen via whatsapp
op 0475/53.32.66
Nieuwe klanten moeten eerst contact
opnemen alvorens zij online kunnen boeken.
Scan de QR code voor de website!

gelaatsverzorging
Tijdens de gelaatsverzorgingen werk ik met de producten van SPA
Salonnepro. Dit is een Nederlands huidverzorgingsmerk met een
duidelijk doel, natuurlijke huidverbetering voor iedereen.
Door met het lichaam samen te werken, in plaats van tegen te werken,
worden betere resultaten verkregen.
Synthetische werkstoffen worden waar mogelijk vervangen door hun
natuurlijke alternatief.
Deze producten zijn dierproefvrij, parabenenvrij, vrij van siliconen en
sulfaten, vegan, vrij van microplastics en vrij van hoofdallergenen uit
parfum.

gelaatsverzorging
Spa-zen €59

Spa-Oxygen €69

Basisbehandeling van 60 min. De huid
wordt gereinigd en er wordt een
voedend masker aangebracht.
De huid voelt fris en schoon.

Deze behandeling gaat
hyperpigmentatie intensief aan pakken.
Er wordt gewerkt met glycolzuur om
hyperpigmentatie en
huidverkleuringen op te helderen.

Spa-Clear €69
Deze behandeling is specifiek voor de
onzuivere en/of acne huid. We gaan een
fruitzuurpeeling toepassen met
salicylzuur.
De huid en de poriën worden diep
gereinigd. De talgproductie wordt
gereduceerd d.m.v. organic jojoba olie.

Spa-Boost €65
Anti-aging behandeling voor de huid.
Door te masseren met een rijk
olieserum en door het intensief
BioCellulose masker wordt de huid
verzadigd met natuurlijke actieve
werkstoffen.

gelaatsverzorging
Bio Peel €72
Een BioPeel is een kruidenpeeling,
waarbij een mix van kruiden, zeewier
en algen op de huid aangebracht
worden. Deze kruiden en maritieme
extracten zetten de huid aan tot
regeneratie, waardoor de huid zichzelf
van binnenuit gaat herstellen, met
een zichtbaar resultaat.
Wat kan je bereiken met een BioPeel?
- fijnere poriën
- verhelderen van hyperpigmentatie
- herstel bij puistjes
- gladder huidoppervlak
- intens opfrissen van een doffe, vale
huid

Hoe werkt de bio peel?
De huid wordt eerst gereinigd en daarna wordt de kruidenpeeling aangebracht. Door middel
van een massage worden de heilzame stoffen uit de kruidenpeeling optimaal door de huid
opgenomen. Het herstelvermogen van de huid wordt direct geactiveerd. Ook worden tijdens de
massage dode huidcellen effectief verwijderd.
Na de massage wordt er een masker aangebracht. De behandeling wordt afgesloten met een
serum en verzorging aangepast op uw huidtype.

Effectiviteit
- algehele huidverbetering
- herstel bij (uitgebluste) puistjes
- gladder huidoppervlak
- intensieve ontgifting
- verwijderen van dode huidcellen
- egalere teint
- fijnere poriën

Wat gebeurt er na de Bio Peel ?
Tijdens de behandeling wordt de huid gestimuleerd en geactiveerd. Het huidgevoel kan als
prikkelend, tintelend of branderig ervaren worden.
Na het verwijderen van de peeling is het absorptievermogen van de huid sterk verhoogd. Dit wil
zeggen dat alle producten na de Bio Peel beter opgenomen worden. Het betekent ook dat deze
producten (zoals een masker) intensiever werken en ook intensiever voelen. De huid is namelijk
gevoeliger na de Bio Peel. Dit kan geen kwaad, het is een teken dat de huid aan het werk gezet
wordt.
De doorbloeding wordt geactiveerd en de opname van zuurstof en voedingstoffen wordt
verbetert. Eventuele roodheid na de behandeling trekt vanzelf weg. Een aantal dagen na de
behandeling kan de huid lichtelijk gaan schilferen. De mate van schilfering is per persoon
verschillend en afhankelijk van het huidtype. De huid voelt in deze periode vaak ook wat droger
aan. Een volle crème of een huidolie houdt de huid soepel en zorgt ervoor dat schilfertjes minder
zichtbaar zijn

Belangrijke punten voor thuis
Het is aangeraden om de huid tot 7 dagen na de behandeling te beschermen tegen UVstraling. Dit kan met de Anti-aging Protect Cream SPF50+.
De huid kan tot 48 uur na de behandeling droog en licht trekkerig aanvoelen. U kunt dit
wegnemen door het gebruik van een olie-serum, zoals het Dry Skin Rescue Serum of één van
onze Oil Elixirs.
Na enkele dagen kan de huid licht gaan schilferen. Hiervoor kan u ook gebruik maken van
een olie-serum.
Tussen een Botox behandeling en de bio peel moet minimaal 14 dagen zitten.
Drink na de behandeling gedurende de dag minimaal 2 liter water om de vrijgekomen
afvalstoffen af te voeren.

Bio Peel kuur
Een eenmalige behandeling met de Bio Peel is zeker mogelijk. Het is een behandeling om
effectief dode huidcellen te verwijderen en tegelijkertijd de huid een boost te geven door de
hoge concentratie voedingsstoffen. De huid voelt glad en zacht aan met een egale teint.
Om de huid intensief te verbeteren en langdurige resultaten te behalen past u de behandeling
in kuurverband toe. Een kuur bestaat uit minimaal 3-6 behandelingen met een interval van 7-14
dagen.

1 behandeling €72
3 behandelingen €200
6 behandelingen €360 (5 betalen, 1 gratis)
Bij een kuur dient u de geadviseerde producten voor thuis te gebruiken, voor het beste
resultaat.

gelaatsverzorging
BioPulse Therapy €82
BioPulse therapy is een intensieve
huidherstel-behandeling op basis
van biochemie. Het is ontworpen om
snel de gezondheid en het natuurlijk
functioneren van de huid te
herstellen door een betere
bloedcirculatie, oxygenatie en
lymfedrainage.
De behandeling bestaat uit 100%
natuurlijke ingrediënten, peptiden
en vitaminen.

Hoe werkt de BioPulse Therapy?
U krijgt eerst een ontgiftende reiniging, hierna wordt de huid voorbehandelt met een
complex van peptiden en pure vitamine C.
Daarna wordt het speciale masker aangebracht, deze wordt volledig hard.
Tijdens het indrogen geeft het masker een pulserend gevoel.
Het pulserende gevoel geeft aan dat er zuurstofrijk bloed naar de huid vervoerd wordt, zodat
collageen en elastine beter en sneller aangemaakt kunnen worden. Ook worden afvalstoffen
en opgehoopte toxinen afgebroken en afgevoerd.
Het masker blijft gedurende 45 minuten inwerken.

Wat gebeurt er na de BioPulse Therapy?
De huid kleurt na het masker tijdelijk rood en vaak zijn er kleine, rode bloedvaatjes in de huid
te zien.
Dit is een positief en niet schadelijk effect, zuurstofrijk bloed is namelijk helderrood van kleur.
Wanneer dit zuurstofrijk bloed naar de huid wordt vervoerd, kan dit zichtbaar zijn.
De mate van roodheid is verschillend per persoon en trekt vanzelf binnen enkele uren weg.

Effectiviteit
- anti-aging, lifting en versteviging
- aanmaak collageen en elastine
- afvoeren van afvalstoffen en toxinen
- verhelderen van hyperpigmentatie
- verwijderen van dode huidcellen
- verwijderen van verstoppingen uit de poriën

Belangrijke punten
- Deze behandeling niet toepassen bij zwangerschap of lactatie.
- De roodheid is meestal binnen enkele uren weg, soms zelfs al na 30 minuten. In de dagen
na de behandeling kan de huid af en toe nog wat rozig kleuren.
- De huid kan na de behandeling warm en trekkerig aanvoelen, alsof u te lang in de zon
gezeten heeft. Dit gevoel trekt na 24 - 48 uur weg.
- Vermijd de zon gedurende de eerste 24 uur. Zonnebank dient minimaal 7 dagen te worden
vermeden. Bij blootstelling aan de zon is het belangrijk om de anti-aging protect cream
spf50+ aan te brengen.
- Drink na de behandeling gedurende de dag minimaal 2 liter water en vermijd fysieke
inspanning.

BioPulse Therapy kuur
Er zijn verschillende indicaties die we kunnen behandelen met BioPulse Therapy, zoals
anti-aging, versteviging van gelaatspieren, reductie van puistjes en een onzuivere huid en
onbalans door stress.
Echter, net als bij sporten, worden de beste resultaten behaald wanneer de behandeling
regelmatig toegepast wordt. Om de behaalde resultaten te behouden, adviseren wij aan
jaarlijks een kuur te doen.
Een kuur bestaat uit minimaal 3-6 behandelingen met een interval van 7-14 dagen.

1 behandeling €82
3 behandelingen € 230
6 behandelingen €410 (5 betalen, 1 gratis)
Bij een kuur dient u de geadviseerde producten voor thuis te gebruiken, voor het beste
resultaat.

gelaatsverzorging
Dermaplaning €69
Dermaplaning is een non-invasieve
huidverbeterende
behandelmethode
voor
het
verkrijgen van een stralende, frisse
huid.
Dermaplaning
wordt
uitgevoerd
met
een
speciaal
ontworpen chirurgisch mesje. Er
wordt lichtjes met het speciale
mesje over de huid geschraapt, maar
zonder te schuren of de huid te
beschadigen.
Hierdoor
worden
kleine donshaartjes, dode huidcellen
en vuil van het gezicht verwijderd.
Het is een pijnloze behandeling. De
behandeling is bovendien geschikt
voor alle huidtypen.

Dermaplaning en haargroei
Een van de grootste misvattingen over dermaplaning is dat de haartjes dikker en
donkerder terug groeien. De donshaartjes die verwijderd worden, groeien gewoon met
dezelfde kleur en dikte terug. Dit komt omdat de behandeling de structuur van het
haarzakje niet veranderd.

Dermaplaning en acné
Dermaplaning mag niet uitgevoerd worden op actieve acné, omdat zo de bacterie
verspreid kan worden.
De behandeling is wel goed om de verdikte hoornlaag te verdunnen, de huid te reinigen
en verstopte poriën te verminderen.
De huid wordt geactiveerd om collageen aan te maken waardoor acné littekens wel
verminderd worden.

Dermaplaning kuur
Het resultaat van de Dermaplaning behandeling is direct zichtbaar en voelbaar. Door het
verwijderen van de donshaartjes, de dode huidcellen en vuil ziet de huid er zichtbaar
egaler en frisser uit. De huid voelt zeer glad aan. Make-up kan mooier en gelijkmatiger
aangebracht worden en het blijft beter zitten.
Uiteraard groeien de haartjes weer terug en ook de dode huidcellen stapelen zich na
verloop van tijd weer op. De behandeling kan na 4-8 weken herhaald worden.
Bij een kuurverband, bijvoorbeeld voor het behandelen van acne-littekens, wordt een
serie van 6 behandelingen om de 4 weken aangeraden

1 behandeling €69
3 behandelingen €200
6 behandelingen €345 (5 betalen, 1 gratis)
Bij een kuur dient u de geadviseerde producten voor thuis te gebruiken, voor het beste
resultaat.

Belangrijke punten voor thuis
- Vermijd het aanraken van het gezicht met de handen i.v.m. overdracht van bacteriën.
- Na 12 uur kunt u uw huid weer reinigen met een milde wasgel.
- Bescherm dagelijks uw huid met een zonnefactor SPF-50+, ook in de winter.
- Gedurende 24 uur geen make-up aanbrengen.
- Sporten mag na 24 uur, sauna na 48 uur.
- Vermijd de zon(nebank) gedurende minimaal 14 dagen.
- Binnen 24 uur geen producten met fruitzuren aanbrengen.
- Niet binnen de 14 dagen epileren/harsen op het behandelde gebied.

gelaatsverzorging
Fruitzuurpeeling €69
 en
E
fruitzuurpeeling
is
een
verzamelnaam voor verschillende
zuurpeelings, waarbij een zure stof
gebruikt wordt om beschadigde
dode huidcellagen te verwijderen.
Een fruitzuurpeeling verweekt de
kitsubstantie
tussen
de
dode
huidcellen,
waardoor
deze
los
komen en kunnen afschilferen.

Wanneer is een fruitzuur peeling geschikt?
- als all-round anti-aging behandeling. Fruitzuur stimuleert de aanmaak van collageen en de
productie van nieuwe huidcellen.
- voor het verkrijgen van een gladde, stralende huid. Door het verwijderen van dode huidcellen
wordt de huid minder dof.
- de behandeling werkt sterk verhelderend op bepaalde soorten hyperpigmentatie.
- salicylzuur lost talgverstoppingen in de poriën op.

Welke peelings worden in het salon gebruikt en wanneer worden ze ingezet?
1. Glycolic acid : hyperpigmentatie, anti-aging, huidverkleuringen.
2. Salicylic acid : onzuivere huid, verstopte poriën, vette/gecombineerde huid.
3. Lactid acid : vochtarme huid, anti-aging, lichte hyperpigmentatie, doffe/vale huid.
4. Sensitive peel : gevoelige huid, dunnere huid, lichte hyperpigmentatie, anti-aging.

Wanneer kan u geen fruitzuur peeling laten doen?
- bij actieve rosacea
- diabetes
- lupus
- virale infecties (koortslip)
- abnormale littekenvorming
- zwangerschap of borstvoeding (alleen bij salicylzuur)
- in de zomermaanden
- als u recent een diepe chemische peeling hebt laten doen
- als u recent een dermabrasie behandeling hebt ondergaan
- als u zeer recent geëpileerd of gewaxt bent geweest op het te behandelen gebied
- overgevoeligheid voor aspirine
- donkere huid

Fruitzuur peeling kuur
Voor een intensiever resultaat adviseer ik een kuur van meerdere behandelingen.
De werking van de peelings is cumulatief (opeenstapelend) waardoor het resultaat steeds beter en
intensiever wordt. Hoe vaak de peeling gedaan moet worden en met welke tussenpozen, is
afhankelijk van de conditie van de huid.
Meestal zijn 6 behandelingen met 2-4 weken interval voldoende.

1 behandeling €69
3 behandelingen €200
6 behandelingen €345 (5 betalen, 1 gratis)
Bij een kuur dient u de geadviseerde producten voor thuis te gebruiken, voor het beste
resultaat.

Belangrijke punten voor thuis
- Breng dagelijks de Anti-aging Protect Cream spf-50+ aan.
- Vermijd blootstelling aan de zon of zonnebank voor minimaal 14 dagen na de behandeling.
- Gebruik alleen de huidverzorging die u geadviseerd werd.
- U dient minimaal 7 dagen te wachten voordat u een scrub/peeling gebruikt op het behandelde
gebied.
- De huid kan na de behandeling droog aanvoelen. Aangeraden is om dan een oil elixir te gebruiken.

extra's gelaatsverzorging
Harsen wenkbrauwen inbegrepen.
Verven wimpers / wenkbrauwen als supplement bij je gelaatsverzorging
= 15% korting (prijzen staan vermeld bij wenkbrauwen en wimpers.)

ontharing gelaat
Bovenlip/kin/wangen
2 zones
3 zones

€ 7/zone
€ 12
€ 18

wenkbrauwen
Wenkbrauwen shapen
Wenkbrauwen verven
Wenkbrauwen shapen + verven
Henna

€ 10
€ 12
€ 20
€ 30

Als we de wenkbrauwen tinten met gewone verf dan worden enkel de
haartjes geverfd. Dit effect blijft 3-4 weken.
Met henna kleuren we naast de haartjes ook de huid. Op de huid blijft
dit 1-2 weken, op de haartjes 4-5 weken. De henna legt ook een laagje
rond de wenkbrauw haartjes waardoor deze voller ogen.

Wimpers
Wimpers verven
Wimperlift (incl. verven)
Wimperlift (excl. verven)
Wimperextensions volume nieuwe set
Wimperextensions volume bijwerken (2 weken)
Wimperextensions volume bijwerken (3 weken)
Wimperextensions volume bijwerken (4 weken)
Wimperextensions volume na 5 weken (= nieuwe set)
Wimperextensions one by one nieuwe set
Wimperextensions one by one bijwerken (2 weken)
Wimperextensions one by one bijwerken (3 weken)
Wimperextensions one by one bijwerken (4 weken)
Wimperextensions one by one na 5 weken (= nieuwe set)

€ 12
€ 57
€ 50
€ 90
€ 37
€ 42
€ 47
€ 90
€ 75
€ 30
€ 35
€ 40
€ 75

nagels
Nieuwe set acrygel met verlenging naturel/ 1 kleur
Nieuwe set acrygel met verlenging reverse french
Bijwerken acrygel reverse french
Bijwerken acrygel (naturel/ 1 kleur)
Gellak
Nagel reparatie
Nail art (alle extra's; glitter, tekening,..)
Nagels verwijderen

€ 59
€ 62
€ 47
€ 45

€ 35
€ 3 / nagel
vanaf € 0.50 / nagel
€ 20

Pedicure
Cosmetische pedicure
Cosmetische pedicure met gellak
Enkel gellak

€ 32
€ 46
€ 30

Ik voer geen medische pedicures uit. Heeft u ingegroeide nagels, eeltpitten of andere
problemen dan wijs ik u graag door naar een gespecialiseerde voetverzorger.
De cosmetische pedicure bestaat uit het 'mooi maken' van de voeten. Dit is incl. eelt verwijderen
en scrub.

Make-up
Feestmake-up
Bruidsmake-up
Extra personen op de trouwdag

€ 35
€ 90
€ 35

De bruidsmake-up is incl. proefmake-up.
De proefmake-up wordt uitgevoerd in het salon zelf en de trouwdag
zelf kom ik aan huis.
binnen een straal van 20km gratis
vanaf 20 km € 0.41/km

Algemene voorwaarden
De afspraak dient 24u op voorhand
geannuleerd te worden.
Annuleer je binnen de 24u dan wordt de
helft van de geplande behandeling in
rekening gebracht.
Ben je meer als 15 min te laat, dan is er te
weinig tijd om de behandeling goed uit te
voeren. De afspraak wordt dan geannuleerd
en toch in rekening gebracht.
Maak je een afspraak bij N Joy dan ga je
automatisch akkoord met de algemene
voorwaarden.
Via de QR code kom je bij de uitgebreide
algemene voorwaarden.

