
FOR ALL YOUR BEAUTY W�SHES!



NEWS

HET EL�OL�E TEAM

H�!
Elod�e h�er, als founder zal �k even het El�ol�e verhaal delen met �ull�e. �k startte m��n
schoonhe�dssalon, El�ol�e Beautysalon, op �n 2016. El�ol�e komt voort vanu�t ELod�e en
�OL�E, wat moo� betekent. 
S�nds kort mocht �k het El�ol�e Team u�tbre�den met Yentl Muys ( Na�ls & Allround
Expert) & Katr�en Vanhove (Sk�n Expert). Het doel van El�ol�e Beautysalon �s om al
uw schoonhe�dswensen te laten u�tkomen. �k v�nd dat de �nnerl��ke kracht van het
mensz��n ook vanbu�tenaf gest�muleerd kan worden. �ezelf vanbu�ten laten goed
voelen, helpt �e om �e vanb�nnen goed te laten voelen. �k hecht enorm veel belang aan
“het goed �n �e vel voelen”. H�erdoor zal het team naast de behandel�ng alt��d de t��d
nemen om een lu�sterend oor te b�eden.
B�nnenkort kr��gt El�ol�e Beautysalon een n�euw concept om �ouw welbev�nden te
bevorderen, zowel fys�ek als mentaal.
Kom naar �ouw schoonhe�ds�nst�tuut voor meer dan enkel een beauty behandel�ng!
Bl��f ons volgen om goed op de hoogte te bl��ven!

Veel l�efs

El�ol�e Beautysalon bre�dt u�t!

https://www.eljoliebeautysalon.com/c


FOR ALL YOUR
BEAUTY
W�SHES!



LASHES



Heb �e l�chte w�mpers? 
Dan �s w�mpers kleuren een
�deale oploss�ng voor �ou!
De w�mpers worden tot aan
de wortel gekleurd, net
waar �e met mascara n�et b��
kan.    
D�t kan zowel zwart als
bru�n, al geeft zwart wel een
moo�er en langdur�ger
resultaat. 

W�MPERS
KLEUREN

DUUR:
PR��S:

15'
€ 7,-

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/kleuren-van-wimpers?referral=service_list_widget


W�MPERL�FT�NG
Geeft een natuurl��k u�tz�cht met lange
vollere w�mpers d�e moo� omhoog
gekruld z��n.

DUUR:
PR��S:

45' / 1h
€ 40,- / €45,-

Daarnaast �s het voor klanten d�e
geen w�mperextens�ons dragen een
zeer gel�efde behandel�ng, omdat
deze we�n�g onderhoud behoeft en
de behandel�ng relat�ef kort duurt. 
 De behandel�ng �s gesch�kt voor
�eder w�mpersoort en -lengte.
Mascara mag gerust (n�et
noodzakel��k) voor nog meer effect,
zonder schade te geven aan de
behandel�ng. W�mperl�ft�ng kan
�nclus�ef het kleuren van de
w�mpers!  

De W�mperl�ft�ng met s�l�conenpads �s n�et
schadel��k voor de w�mpers en geeft een
volled�ge voed�ng vanaf de haarwortel. De
vorm na de behandel�ng bl��ft m�n�maal 6-9
weken behouden. Perfect Eyelash gaat voor
duurzaamhe�d en natuurl��ke mater�alen.
Veel andere merken maken gebru�k van
chem�sche, voordel�gere �ngred�ënten. D�e
z��n echter n�et goed voor de natuurl��ke
w�mperhaar en kunnen het haar ernst�g
beschad�gen.

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/lash-volume-lifting-incl-kleuren?referral=service_list_widget


De One by One techn�ek �s
een behandel�ng waarb�� w��
één extens�on op één
natuurl��ke w�mperhaar
plaatsen. Zo kunnen we de
w�mpers verlengen, extra
krul en volume geven op
een man�er d�e er toch nog
natuurl��k u�t z�et. Het  �s
aangeraden om �e w�mper 
 set om de 3 weken b�� te
werken. B�� een n�euwe set
ontvang �e een grat�s
verzorg�ngspakket om de
extens�ons dagel��ks te
verzorgen. 

ONE-BY-ONE
LASH
EXTENS�ONS 

DUUR:
PR��S:

1h 30'
€ 80,-

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/wimperextensions-one-by-one?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/wimperextensions-one-by-one?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/wimperextensions-one-by-one?referral=service_list_widget


Ben �e reeds ervaren met de
One by One extens�ons en w�l
�e nog meer volume kunnen
creëren? Dan �s de Russ�an
Volume 2D-6D de perfecte
volgende stap voor �ou! Deze
gespec�al�seerde techn�ek houdt
�n dat er een handgemaakte
waa�er van extens�ons op de
natuurl��ke w�mperhaar
geplaatst wordt.
2D betekent 2 haren per
natuurl��ke w�mper. D�t gaat
verder tot max�mum 6 haren
per natuurl��ke w�mper (6D).
Het  �s aangeraden om �e
w�mper  set om de 3 weken b��
te werken. B�� een n�euwe set
ontvang �e een grat�s
verzorg�ngspakket om de
extens�ons dagel��ks te
verzorgen.

RUSS�AN
VOLUME

LASH
EXTENS�ONS

DUUR:
PR��S:

1h 30'
€ 90,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/wimperextensions-russian-volume?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/wimperextensions-russian-volume?referral=service_list_widget


LASH REMOVAL
Laat de w�mperextens�ons alt��d
zorgvuld�g verw��deren om de
natuurl��ke w�mpers n�et te
beschad�gen. D�t gebeurt op bas�s
van een spec�ale remover
waardoor het verw��deren
volled�g p��nloos en onschadel��k
�s.

Even een pauze voor �e w�mpers? Of
had �e eenmal�g w�mperextens�ons?

DUUR:
PR��S:

15'
€15,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/lash-removal?referral=service_list_widget


BROWS



Door het ep�leren van de
wenkbrauw wordt �e
wenkbrauw volled�g �n model
gebracht. Het model van �e
wenkbrauw wordt bepaald aan
de hand van de symmetr�e van
�ouw gelaat.  B�� de ep�lat�e
wordt gebru�k gemaakt van
f�lmhars d�e gesch�kt �s voor
gevoel�ge hu�d. Zo z��n de grote
delen en alle dons�es moo�
verw��derd. Tot slot wordt er
verder afgewerkt met het
p�ncet.

BROW
SHAP�NG

DUUR:
PR��S:

15'
€ 7,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/epilatie-wenkbrauwen?referral=service_list_widget


L�chte plek�es �n �e
wenkbrauw? Een te l�chte
wenkbrauw? Dan �s d�t
�deaal om �e wenkbrauw
volled�g �n shape te
brengen.

�n comb�nat�e met het
ep�leren (Eyebrow Package,
€ 10,-) wordt �e wenkbrauw
moo� geaccentueerd op een
naturelle w��ze. 

BROW
T�NT�NG

DUUR:
PR��S:

15'
€ 5,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/kleuren-van-wenkbrauwen?referral=service_list_widget


HENNA BROWS
 De wenkbrauwen worden opgemeten
volgens de symmetr�e van �e gelaat, h�eru�t
halen we de best passende vorm b�� �ouw
gelaat. Daarnaast  wordt �e wenkbrauw �n
deze vorm geëp�leerd. De �deale vorm wordt
voorgetekend waaru�t �e alsnog kan
beslu�ten of �e deze vorm leuk v�ndt.
Vervolgens bepalen we het kleur, we nemen
h�ervoor het kleur nauwst gelegen b�� �e
natuurl��ke wenkbrauwkleur.  De henna zal
4 weken behouden op de hu�d en 6 weken
op de haart�es. Het �s dus aangeraden om de
henna  om de 6 weken b�� te werken.
 
 Overweeg �e om Powderbrows te laten
zetten? Probeer dan eerst even de Henna
Brows u�t, zo z�e �e al een gel��kaard�g effect! 

Het creëren we de �deale wenkbrauw
voor 4-6 weken.

De Perfect Brow Henna �s van de puurste
vorm, d�t w�lt zeggen: geen ammon�ak, geen
lood en geen schadel��ke chem�cal�ën. De
Perfect Brow Henna �s tevens Cruelty Free
en vr�� van parabenen. D�t alles, plus het fe�t
dat er geen gebru�k gemaakt wordt van een
Ox�dant ontw�kkelaar, maakt de Perfect
Brow Henna één van de meeste m�lde en
effect�eve man�eren om wenkbrauwen en
w�mpers te verven. DUUR:

PR��S:
30'
€ 30,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/henna-brows?referral=service_list_widget


BROW
LAM�NAT�ON

 Brow Lam�nat�on �s �deaal voor
personen waarb�� de
wenkbrauwharen �n
versch�llende r�cht�ngen groe�en,
wat snel kan resulteren �n een
‘rommel�ge’ look. De Brow
Lam�nat�on temt zelfs de meest
stugge wenkbrauwharen! Na de
behandel�ng �s het nog steeds
mogel��k om de wenkbrauwen �n
een ander model te borstelen, het
resultaat bl��ft dus te
personal�seren naargelang de
gewenste look voor d�e dag. De
gehele behandel�ng duurt slecht
30 m�nuten, �nclus�ef
shapen/waxen en t�nt�ng �s dat
45-60 m�nuten.

Nieuwe behandeling! 

Brow Lam�nat�on, ook wel de Brow L�ft
genoemd, �s een n�euwe, �nnovat�eve
behandel�ng om de wenkbrauwen de
perfecte vorm te geven! Het resultaat
van deze �ndrukwekkende behandel�ng
z��n vollere, perfect gevormde en strak
u�tgel��nde wenkbrauwen en dat tot wel
twee maanden lang!

DUUR:
PR��S:

1h
€ 40,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/brow-lamination?referral=service_list_widget


Powderbrows �s een man�er voor sem�-
permanente make-up van de wenkbrauwen.
Het behoudt gem�ddeld 2 �aar. �e bepaalt
zelf de vorm en het kleur, vooraf wordt de
wenkbrauw voorgetekend en kan �e zelf
besl�ssen of �e deze vorm leuk v�ndt. Het
wordt n�et p��nl��k ervaren doordat er een
verdovende gel wordt aangebracht. 

De genez�ng duurt 1 week, nad�en z�e �e het
effect�eve resultaat. �n de loop van d�e week
z��n de wenkbrauwen donkerder dan ze
u�te�ndel��k zullen z��n. Na enkele dagen zal
�e wat korst�es opmerken, d�e zullen er
vanzelf afvallen. D�t komt doordat we
k�ezen voor een dry-heal�ng, wat ervoor
zorgt dat de wenkbrauwen langer zullen
houden. �nd�en gewenst kan er gerust
verzorgende crème meegegeven worden
waardoor �e geen korst�es zal kr��gen maar
de Powderbrows sneller zullen vervagen.

 Na 5-6 weken kom �e nog eens langs voor
een laatste b��werk�ng, h�erb�� worden de
l�chtere plek�es opgevuld of de wenkbrauw
nog wat donkerder gemaakt. D�t z�t dan ook
�n de pr��s �nbegrepen.

POWDERBROWS

DUUR:
PR��S:

2h
€ 250,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/powderbrows?referral=service_list_widget


NA�LS



Volled�ge verzorg�ng van de
natuurl��ke nagels.
Opzu�veren, v��len en
kn�ppen van de nagels
�nclus�ef handmassage en
lakken  van de nagels met
verzorgende nagellak. 
Een leuk kleurt�e nagellak �s
mogel��k voor €5,- extra.

MAN�CURE

DUUR:
PR��S:

30'
€ 15,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/manicure?referral=service_list_widget


Graag een langdur�ge
verzorgde nagellook? Met
een dun gel kleurt�e op �e
e�gen nagel, ben �e 3-4
weken goed. Gell�sh �s
zonder verleng�ng van de
nagel. Het zorgt voor
natuurl��k u�tz�cht en l�chte
verstev�g�ng van de nagel.

GELL�SH 

DUUR:
PR��S:

45'
€ 30,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gellish?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gellish?referral=service_list_widget


GEL MAN�CURE
Heb �e lange nagels van nature?
Maar breken ze snel af? Dan �s
een Gel Man�cure �deaal! 
Het verstev�gt �e natuurl��ke
nagel en geeft daarb�� een
verzorgde look met een moo�
kleurt�e tot wel 4 à 5 weken. 

Gelnagels op �ouw e�gen nagel!

DUUR:
PR��S:

1h
€ 35,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gel-manicure?referral=service_list_widget


GEL MAN�CURE
B��WERK�NG

Heb �e momenteel nog gelnagels?
Dan �s d�t de �u�ste behandel�ng
voor �ou.
H�erb�� halen we de gelnagels af
en plaatsen we een n�euwe set!
Zo ben �e weer klaar voor de
komende 4 à 5 weken! 

B��werk�ng van �ouw gelnagels! 

DUUR:
PR��S:

1h 30'
€ 40,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gel-bijwerking?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gel-bijwerking?referral=service_list_widget


GEL MAN�CURE
MET
VERLENG�NG

Z�e �e l�ever �e nagels wat langer?
W�� maken ze langer voor �ou
met verstev�gende gel!
Heel elegante en classy look �n
comb�nat�e met een moo�
kleurt�e of met wat Na�l art!  

Graag wat langere nagels?

DUUR:
PR��S:

1h 30'
€ 45,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gel-manicure-met-verlenging?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gel-manicure-met-verlenging?referral=service_list_widget


W�l �e graag �e gelnagels
laten verw��deren? 
B�� El�ol�e verw��deren we
n�et enkel de gel, we
brengen enkele
verzorg�ngen aan op de
nagels d�e de nagels een
fr�sse boost zullen geven.
H�erb�� passen we ook een
m�n�-man�cure toe, zo kan u
zonder gelnagels het salon
toch met moo�e, verzorgde
nagels verlaten. Nagellak �s
zeker mogel��k als extraat�e
voor €5.

GEL
REMOVAL 

DUUR:
PR��S:

30'
€ 15,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gel-removal?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gel-removal?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gel-removal?referral=service_list_widget


Nagellak kan �e telkens als
extra toevoegen b�� �e
behandel�ng! 
We maken h�erb�� gebru�k
van Prona�ls Longwear
Na�lpol�sh d�e op de handen
wel een week langer dan
gewone nagellak bl��ft
z�tten.  

NA�L 
POL�SH

DUUR:
PR��S:

10'
€ 5,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/lakken?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/lakken?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/lakken?referral=service_list_widget


FEET



PED�CURE
El�ol�e Beautysalon heeft een
Luxe Massage Ped�curestoel!
H�er�n worden al  �ouw 
 voetverzorg�ngen gedaan! 
Een ped�cure bevat het
opzu�veren van de nagels, v��len,
kn�ppen en het verw��deren van
l�chte eelt. D�t na een u�tgebre�d
wellness voetbad�e op onze luxe
stoel. Doorheen de ped�cure kan
�e zelf de massagestoel besturen.
Tot slot worden de voeten d�ep
gemasseerd voor een ult�eme
belev�ng! 

Verzorg�ng van de voeten �ncl.
voetmassage op luxe spa massagestoel!

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/pedicure-1?referral=service_list_widget


GEL PED�CURE
Graag een langdur�ge verzorgde
nagellook? Met een dun gel
kleurt�e op �e e�gen nagel, ben �e 
 4-5 weken goed. Zorgt voor
natuurl��k u�tz�cht en l�chte
verstev�g�ng van de nagel. B�� een
gel ped�cure voeren we ook een
korte ped�cure u�t, opzu�veren,
kn�ppen en v��len van de nagels.
Ook deze voetverzorg�ng wordt
u�tgevoerd �n de luxe massage
ped�curestoel! 

Geef �e voeten meteen een glow-
up! 

Gell�sh op de tenen voor een
langdur�ge verzorgde u�tstral�ng!

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gel-pedicure?referral=service_list_widget


SPA LUXE
PED�CURE

Een ult�eme wellness beleve�ng op
onze luxe massage ped�cure stoel.
Terw��l w�� �ouw voeten verwennen,
kr��g �e een stoelmassage. De Spa
Luxe Ped�cure omvat een ped�cure
met opzu�veren, kn�ppen en v��len
van de nagels en het verw��deren van
l�chte eelt. Vervolgens wordt een
u�tgebre�de voetscrub, voetpakk�ng
en voetmassage  u�tgevoerd. Zachte
voeten gegarandeerd! Daarb�� wordt
steeds gebru�k gemaakt van de
voet�acuzz� met aromat�sche geuren.
Kom volled�g tot ontspann�ng! 

Luxe voetverzorg�ng �n voet�acuzz� op
massagestoel!

DUUR:
PR��S:

1h
€ 50,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/spa-luxe-pedicure?referral=service_list_widget


Nagellak kan �e telkens als
extra toevoegen b�� �e
behandel�ng!
We maken h�erb�� gebru�k
van Prona�ls Longwear
Na�lpol�sh d�e op de voeten
wel meer dan een week
langer dan gewone nagellak
bl��ft z�tten.

NA�L 
POL�SH

DUUR:
PR��S:

10'
€ 5,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/lakken-1?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/lakken-1?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/lakken-1?referral=service_list_widget


Extra's kunnen z��n: 
- Last van veel eelt 
- Probleemnagels 
( sch�mmelnagel, �ngegroe�de
nagel, verhoornde nagel, ...) 
- Nagelreconstruct�e (B�� verl�es
van nagel) 
- ...
Vraag gerust adv�es!

EXTRA'S

DUUR:
PR��S:

10'
€ 5,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/extra-s-eelt-probleemnagel?referral=service_list_widget


W�l �e graag �e gelnagels
laten verw��deren?
B�� El�ol�e verw��deren we
n�et enkel de gel, we
brengen enkele
verzorg�ngen aan op de
nagels d�e de nagels een
fr�sse boost zullen geven.
H�erb�� passen we ook een
m�n�-ped�cure toe, zo kan u
zonder gelnagels het salon
toch met moo�e, verzorgde
nagels verlaten. Nagellak �s
zeker mogel��k als extraat�e
voor €5.

GEL
REMOVAL

DUUR:
PR��S:

30'
€ 15,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/gel-removal-feet?referral=service_list_widget


WAX



Ben ��� ook het scheren beu?
Met waxen kan �e de
haargroe� gaan verm�nderen
en de haart�es verdunnen.
Na het waxen bl��ven de
haart�es telkens langer en
langer weg wanneer �e n�et
meer scheert. �emand d�e
langdur�g waxt zal b��na
geen haren meer z�chtbaar
hebben. B�� het waxen van
de onderbenen nemen w��
de kn�e mee. Start met 
 waxen om de twee weken
om de stugge haren te
verm�nderen. U�te�ndel��k
kan �e maandel��ks of zelf
om de 2 maanden
langskomen voor een
waxbeurt. Alt��d elegante
onbehaarde benen! 

ONDERBENEN

DUUR:
PR��S:

1h
€ 18,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/waxen-onderbenen?referral=service_list_widget


Ben ��� ook het scheren beu?
Met waxen kan �e de
haargroe� gaan verm�nderen
en de haart�es verdunnen.
Na het waxen bl��ven de
haart�es telkens langer en
langer weg wanneer �e n�et
meer scheert. �emand d�e
langdur�g waxt zal b��na
geen haren meer z�chtbaar
hebben.  Start met  waxen
om de twee weken om de
stugge haren te
verm�nderen. U�te�ndel��k
kan �e maandel��ks of zelf
om de 2 maanden
langskomen voor een
waxbeurt. Alt��d elegante
onbehaarde benen!

BOVENBENEN

DUUR:
PR��S:

1h
€ 15,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/waxen-bovenbenen?referral=service_list_widget


OKSELS

Ben ��� ook het scheren beu?
Met waxen kan �e de haargroe�
gaan verm�nderen en de haart�es
verdunnen. Na het waxen bl��ven
de haart�es telkens langer en
langer weg wanneer �e n�et meer
scheert. �emand d�e langdur�g
waxt zal b��na geen haren meer
z�chtbaar hebben.  Start met 
 waxen om de twee weken om de
stugge haren te verm�nderen.
U�te�ndel��k kan �e maandel��ks
of zelf om de 2 maanden
langskomen voor een waxbeurt.
Alt��d elegante oksels!

Last van �ngegroe�de haren, ontstoken
haarzak�es, rode bult�es?  

DUUR:
PR��S:

15'
€ 10,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/waxen-oksels?referral=service_list_widget


BOVENL�P

Met waxen kan �e de haargroe�
gaan verm�nderen en de haart�es
verdunnen. Na het waxen bl��ven
de haart�es telkens langer en
langer weg wanneer �e n�et meer
scheert. �emand d�e langdur�g
waxt zal b��na geen haren meer
z�chtbaar hebben.  Start met 
 waxen om de twee weken om de
stugge haren te verm�nderen.
U�te�ndel��k kan �e maandel��ks
of zelf om de 2 maanden
langskomen voor een waxbeurt.
Weg met de vrouwel��ke snor! 

Last van ongew�lde haart�es op de
bovenl�p of te donkere haart�es? 

DUUR:
PR��S:

10'
€ 5,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/epilatie-bovenlip?referral=service_list_widget


Last van ongew�lde haren
t��dens de menopauze of
hormonale schommel�ngen? Of
eerder last van donkere
gez�chtsbehar�ng? 
Met waxen kan �e de haargroe�
gaan verm�nderen en de
haart�es verdunnen. Na het
waxen bl��ven de haart�es
telkens langer en langer weg
wanneer �e n�et meer scheert.
�emand d�e langdur�g waxt zal
b��na geen haren meer
z�chtbaar hebben.  Start met 
 waxen om de twee weken om
de stugge haren te
verm�nderen. U�te�ndel��k kan
�e maandel��ks of zelf om de 2
maanden langskomen voor een
waxbeurt.
Weg met ongew�lde haart�es!

GELAATSDONS�ES

DUUR:
PR��S:

10'
€ 5,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/epilatie-gelaatsdonsjes?referral=service_list_widget


FAC�ALS



Heb �e graag een korte en
kracht�ge behandel�ng om
�e hu�d even op te fr�ssen?
Met een re�n�g�ng en
d�eptere�n�g�ng worden de
dode hu�dcellen verw��derd.
Vervolgens wordt �e hu�d
terug �n balans gebracht
met een aangepast masker.

FAST 
FAC�AL

DUUR:
PR��S:

30'
€ 30,- 

Gesch�kt voor elk hu�dtype!

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/fast-facial?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/fast-facial?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/fast-facial?referral=service_list_widget


Heb ��� last van
onzu�verheden, comedonen
of zelf acne (mascne)? Dan
�s deze verzorg�ng �ets voor
�ou! Deze behandel�ng �s
�nclus�ef ledl�ght therap�e
en b�ndweefselmassage!

PUR�FY�NG
FAC�AL

DUUR:
PR��S:

1h
€ 60,- 

Gesch�kt voor de
 vette/onzu�vere hu�d! 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/purifying-facial?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/purifying-facial?referral=service_list_widget


NOUR�SH�NG
FAC�AL

Heeft �ouw hu�d het ook zwaar te
verduren met deze w�nterse
temperaturen? Deze behandel�ng
helpt �ouw droge hu�d opn�euw
te laten stralen! Met onze
spec�f�eke nour�sh�ng producten
l��n geven we �ouw hu�d de boost
de ze nod�g heeft.Gesch�kt voor de droge/gevoel�ge hu�d!

DUUR:
PR��S:

1h
€ 60,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/nourishing-facial?referral=service_list_widget


ANT�-AGE 
FAC�AL

Heb �e last van droogtel��nen,
r�mpels of ouderdomsvlek�es?
Deze behandel�ng zorgt voor
meer spankracht en st�muleert de
werkstoffen. Onze hoogwaard�ge  
ant�-age producten �n comb�nat�e
met de ledl�ght therap�e geven
een fl�nke boost aan �e hu�d!Gesch�kt voor de r��pere hu�d! 

DUUR:
PR��S:

1h
€ 70,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/anti-aging-facial?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/anti-aging-facial?referral=service_list_widget
https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/anti-aging-facial?referral=service_list_widget


Ontdek �ouw hu�dtype!
Met persoonl��k adv�es
k��ken we wat voor �ou de
beste producten z��n.  Leer
�e hu�d op de �u�ste man�er
verzorgen, ook thu�s!

PERSONAL�SED
FAC�AL

DUUR:
PR��S:

1h
€ 60,- 

Gesch�kt voor elk hu�dtype!

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/personalised-facial-1?referral=service_list_widget


BB Glow omvat een korte
gelaatsverzorg�ng waartussen de BB
Glow wordt toegepast. Met een
nano-naald�e (zeer f��ne naald�es b��
elkaar, n�et voelbaar) gaat men
serums op bas�s van kru�den gaan
�nwerken. Eerst een serum d�e vooral
op verouder�ng gaat werken of
eerder op onzu�verheden. Vervolgens
gaan we een serum met een kleurt�e
�n op dezelfde man�er gaan
�nwerken. Al deze serums bevatten
geen chem�sche stoffen. Welke
effecten creëert BB Glow? BB glow
geeft een natuurl��k BB crème effect.
Men gaat met andere woorden de
hu�d gaan egal�seren. L�ttekens van
bv. acné vervagen, r�mpelt�es
verm�nderen en vlek�es of couperose
vervagen, h�erdoor kr��gt men een
gladde egale hu�d. Door de extra
bevocht�g�ng d�e BB Glow geeft,
kr��g �e d�e natuurl��ke 'GLOW'. BB
Glow behoudt na een kuur
gem�ddeld 6-9 maanden. De kuur
bevat 3 sess�es van BB Glow telkens
met 14 dagen tussent��d. Het El�ol�e-
team raadt de BB Glow aan om het
beste resultaat te bekomen. H�erdoor
b�eden we een kle�ne kort�ng aan, €
270 �pv € 300.

BB GLOW

DUUR:
PR��S:

1h /sess�e
€ 100,- / € 270,- 

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/bb-glow-kuur-3-sessies?referral=service_list_widget


WORKSHOPS



WORKSHOP
VERZORG�NG

Het gelaat wordt gere�n�gd en
�edereen kr��gt een heerl��k
masker met een d�ep re�n�gende
werk�ng en we verwennen de
hu�d met een heerl��ke
verzorgende crème. 
Alle verzorg�ngsproducten, zowel
voor het gelaat als voor het
l�chaam, worden u�tgetest.
�edereen ontvangt persoonl��k
adv�es, ongeacht de grote van de
groep.
 Gun �ezelf een heerl��k
verwenmoment t��dens een
gezell�ge, leerr��ke avond!

Verwen �ezelf met een u�tgebre�de
grat�s gelaatsverzorg�ng!

DUUR:
PR��S:

2h
GRAT�S

Een gelaatsverzorg�ng omvat het re�n�gen,
een d�eptere�n�g�ng en verzorg�ng van de
hu�d. �n deze workshop wordt met name
aandacht besteed aan de versch�llende
hu�dtypes en de daarb�� passende G�van�
producten.

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/workshop-verzorging?referral=service_list_widget


WORKSHOP
MAKE-UP

DAG MAKE-UP 
Persoonl��k adv�es en t�ps over het
aanbrengen van �e dagel��kse bas�s
make-up, wat past het beste b�� �ou?
Wat kun �e met make-up
accentueren en wat mag �e
camoufleren?

FEESTMAKE-UP 
Spr�ng eens u�t de band en doe net
even �ets extra’s! Speel met kleuren
en durf eens voor �ets anders te
k�ezen. Ontvang goede t�ps hoe ���
met een fantast�sche make-up op
een feest�e kan versch��nen. Deze
workshop �s ook zeer gesch�kt voor
spec�ale gelegenheden zoals een
vr��gezellenfeest.

Leer �e heel eenvoud�g en naturel
maqu�elleren !

DUUR:
PR��S:

2h
GRAT�S

De meeste vrouwen gebru�ken �arenlang
dezelfde make-up. W�l �e ook weleens �ets
anders proberen?

Ga dan de u�tdag�ng aan en boek een
leuke make-up workshop.

https://www.eljoliebeautysalon.com/bookings-checkout/workshop-make-up?referral=service_list_widget


SHOP



SK�NCARE
PRODUCTS

ANT�-AGE
Een luxe assort�ment met het
s�lver label �s verd�end voor de
veele�sende r��pere hu�d

MEN
Ook voor de mannen heb �k een
kle�n en kracht�g gamma! Snel en
eff�c�ënt! G�van� Men �s spec�aal
ontworpen om de hu�d van de
man te verfr�ssen en te verzorgen.

BABY & K�DS
Zelfs voor de allerkle�nsten...

Vraag persoonl��k adv�es!

ESSENCE FOR THE SK�N
G�VAN� hu�dverzorg�ngsproducten z��n
spec�aal ontworpen om de hu�d te
herstellen en te ondersteunen. De
producten z��n  profess�oneel,
dermatolog�sch, m�ld en ve�l�g.
.

https://www.eljoliebeautysalon.com/shop-3
https://www.eljoliebeautysalon.com/shop-3


MAKE-UP
FEEL BETTER, LOOK BETTER

Dankz�� de m�nerale make-up
kunnen we de beste make-up
voor �ull�e hu�d aanb�eden.
Profess�oneel, dermatolog�sch,
m�ld en ve�l�g.

Vraag persoonl��k adv�es!

https://www.givani-cosmetics.be/elodie-fivez/givani/dames/verzorgen.html


LASH & BROW
CARE

Ol�ehoudende
verzorg�ngsproducten z��n n�et
gesch�kt voor w�mperextens�ons.
�n onze shop v�nd �e daarom onze
e�gen verzorg�ngsl��n, spec�aal
voor w�mperextens�ons en
wenkbrauwen. Waaronder
eersteklas mascara, eyel�ner en
removers zonder ol�e. Verder
hebben we een
w�mpergroe�serum om de groe�
van de w�mper- &
wenkbrauwharen te st�muleren!

Vraag persoonl��k adv�es!

https://www.eljoliebeautysalon.com/shop-2


Maak �e afspraak
hand�g en snel

onl�ne!

https://www.eljoliebeautysalon.com/book-online


Download onze app
om al �e afspraken
zelf te beheren! 

https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/4cf487b7-a69d-49b7-bbf4-67bf333c50d7?ref=symp_button


0471 83 56 15

�nfo@el�ol�ebeautysalon.com

Grote Steenweg 260,

9340 Oordegem (Lede) 

WWW.EL�OL�EBEAUTYSALON.COM

FOR ALL YOUR BEAUTY W�SHES!

https://www.eljoliebeautysalon.com/contact
https://www.eljoliebeautysalon.com/contact
https://www.eljoliebeautysalon.com/contact
https://www.eljoliebeautysalon.com/contact
https://www.eljoliebeautysalon.com/contact
https://www.facebook.com/eljoliebeautysalon/
https://www.instagram.com/eljoliebeautysalon/
https://www.eljoliebeautysalon.com/

