
BACK TO BASIC 
Geen poespas maar slechts datgene wat je huid nodig 
heeft? De back to basic is een ideale behandeling om jouw 
huid in goede conditie te houden.

Wil je jouw huid toch een extra boost geven? 
Upgrade deze behandeling voor directe verbetering van 
jouw huidconditie.

REGULAR ROUTINE
Huidverbetering en ontspannen tegelijkertijd.
Een perfecte combinatie die wat ons betreft regulier mag 
zijn.

Upgrade deze behandeling voor een flinke dosis extra 
werkstoffen voor nog meer resultaat. 

LUXURY LIFESTYLE
Het paradepaard onder de behandelingen van 
Bonito Skincare. Laat niet alleen je huid maar ook je 
zintuigen verwennen. Een stralende huid, rust en 
ontspanning gegarandeerd.

Upgrade deze behandeling met de hoogste dosering 
werkstoffen voor direct zichtbare huidverbetering.

SEASON TREAT
Jouw huid en haar behoeften zijn net zo veranderlijk als het 
weer. Speel eenvoudig in op de seizoenen met de SEASON 
TREAT. Pure verwennerij aangepast op het seizoen.

€ 50,00

€ 10,00

€ 85,00

€ 10,00

€ 95,00

€ 10,00

Vanaf € 90,00

€ 85,00

€ 184,00

1 additional €10,00
2 additionals € 15,00
3 additionals € 20,00
4 additionals € 25,00
5 additionals € 30,00

LOVE YOUR SKIN
Je voelt dat je huid iets nodig heeft maar je weet niet wat?
Je bent nog niet eerder bij Bonito Skincare geweest?
Je wilt iets veranderen in jouw dagelijkse beautyroutine?
Wij maken graag kennis met jou en jouw huid tijdens 
deze LOVE YOUR SKIN introductie. Professionele intake, 
behandeling en thuisadvies.

LOVE YOUR SKIN INCL. PRODUCTKIT
Starten met een productkit zodat je jouw huidconditie 
direct kan verbeteren?

ADDITIONAL
Tot in de puntjes verzorgd worden?
Vul jouw behandeling aan met een van de additionals van 
Bonito Skincare. Wij draaien onze hand niet om voor 
perfect gestylde wenkbrauwen en het verwijderen 
van ongewenste beharing. 

Harsen bovenlip  |  Harsen kin  | Harsen kaaklijn  |  Wimpers verven  |  Wenkbrauwen verven

Skincare treatments



Harsen

Handen

Voeten

Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen kaaklijn
Harsen oksels
Harsen bikinilijn
Harsen onderbenen
Harsen bovenbenen
Harsen hele benen
Harsen onderarmen
Harsen rug
Harsen borst
Harsen rug en schouders
Harsen rug, schouders en borst

Manicure compleet
Manicure inclusief paraffine handpakking

Pedicure behandeling
Pedicure behandeling incl. teennagels lakken eigen lak

Pedicure behandeling incl. nagellak

€ 18,00
€ 18,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 32,00
€ 59,00
€ 30,00
€ 32,00
€ 32,00
€ 40,00
€ 65,00

€ 45,00
€ 55,00

€ 45,00
€ 50,00

€ 60,00

NO ACNE STARTER 
Pukkels, puistjes, comedonen. Een onzuivere huid, wat nu?
Tijdens de NO ACNE STARTER leggen wij je uit hoe je jouw 
acne huid het beste kan verzorgen.
We behandelen jouw huid en je ontvangt meteen een 
starterskit voor thuis.

NO ACNE BASIC  
De no-nonsense behandeling voor een onzuivere huid.
Onze acne specialist reinigt en verbetert de conditie voor 
een egaler huidbeeld.

NO ACNE EXCLUSIVE  
De perfecte behandeling voor een onzuivere huid.
Maak kennis met onze fruitzuren en spicy skinshock voor 
een gezond en egaal huidbeeld. Deze behandeling boost 
niet alleen je huid maar ook je zelfvertrouwen.

Acne treatments
€ 150,00

€ 55,00

€ 65,00



Micro-dermabrasie

Make-up

Verven & epileren

Micro-dermabrasie
Micro-dermabrasie kuur 

Kuren altijd in overleg, vanaf vier behandelingen inclusief 
producten voor thuisgebruik.

Make-up workshop
Prijs per persoon

Dag- en avond make-up vanaf

Bruidsmake-up vanaf
Incl. proefmake-up

Bruidsmake-up op locatie vanaf
Incl.proefmake-up

Wenkbrauwen epileren
Wenkbrauwen epileren en harsen bovenlip
Wenkbrauwen verven
Wimpers verven
Wimpers en wenkbrauwen verven
Wimpers, wenkbrauwen verven en wenkbrauwen epileren
Wenkbrauwen touch up

€ 110,00
€ 500,00

€   45,00

€   35,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 25,00
€ 35,00
€ 22,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 40,00

Massages
Nek-, schouder- en rugmassage
25 minuten

Complete lichaamsmassage
55 minuten

Hot stone massage
25 minuten

Hot stone massage
55 minuten

Zwangerschapsmassage
55 minuten

€ 35,00

€ 68,00

€ 40,00

€ 72,00

€ 72,00


