
STUDIOPUUR 
gezichtsbehandelingen 

huidverbetering | ontspanning

lichaamsbehandelingen 

massages | scrubs | pakkingen

make-up 

visagie | advies | verkoop


producten voor thuis 
SKEYNDOR | scientific skincare 

AHAVA | dode zee mineralen

PUPA make up | top make up

Groen van Prinstererlaan 14 Barneveld


06 51852734

    

Wat kunnen 
wij voor jou 

   betekenen?

Looking good... feeling better......  
Je voelt je beter, als je er goed uit ziet. 

Bij schoonheidssalon Studio Puur helpen we je om samen met 
jou je huid stralend en gezond te maken.  

We werken met de zorgvuldig afgestemde en effectieve 
producten van het Spaanse merk SKEYNDOR.  
Onzuivere huid, vermoeide huid, droge huid, gevoelige huid, 
slappe huid, huidveroudering, rode huid, vlekjes en rimpels 
kunnen effectief worden aangepakt. 

Ook kun je terecht voor lichaamsmassages en -pakkingen om 
weer energie op te doen. Zowel de SpaSenses als de AHAVA 
producten zijn een weldaad voor je huid. 

Daarnaast adviseren we je graag hoe make-up te gebruiken. 
Hiervoor werken we met het top make-up merk PUPA MILANO. 

Graag adviseer en begeleiden we jou om samen tot het beste 
resultaat te komen. Begin bijvoorbeeld met een  
Meet & Treat kennismakingsbehandeling. 

Meet & Treat 
€ 45  

Graag bieden we jou de mogelijkheid om kennis te maken 
tijdens een eerste Meet & Treat behandeling. Ik analyseer 
samen met jou jouw huid en pas daar het behandelplan op 
aan. Kijk op de website voor de uitgebreide informatie.  

Ben jij bereid jouw huid de beste               
  verzorging te geven? 

 Ik zie je graag in mijn studio.  

 Groet Yvonne 

    Schrijf je in op onze nieuwsbrief 
om op de hoogte te blijven van 	 	
interessante acties.....


   je ontvangt dan 10 beautypunten:  
   dat is €10 korting op je behandeling !


    Check de website: 


  www.beautystudiopuur.com

  Bekijk de shop op  
         www.beautystudiopuur.com  
  voor de aankoop van SKEYNDOR,  
                    AHAVA en PUPA producten. 


          Bij aankoop ontvang je beautypunten.  
                deze kun je besteden aan       
    SKEYNDOR behandelingen.  

http://www.beautystudiopuur.com
http://www.beautystudiopuur.com


GEZICHTSBEHANDELINGEN 
MEET & TREAT  | 60 minuten |  € 45 
Een eerste kennismakingsbehandeling. Zie de website voor de voorwaarden. 

SKEYNDOR MyMask | 30 minuten | € 35 
Reinigen, peeling, masker en verzorging gericht op de behoefte van de huid. 

SKEYNDOR BASIC | 40 minuten | € 40 
Reinigen, peeling, masker en verzorging gericht op de behoefte van de huid. 

POWER C+ antiox35 | 45 minuten | € 60 
Deze verkwikkende behandeling geeft een snelle energieboost aan de doffe, 
vermoeide en door de zon aangedane huid. Vitamine C is een krachtig 
antioxidant, stimuleert de celstofwisseling en de collageenproductie.  
De huidteint wordt meer helder, gelijkmatig en egaal.  

POWER HYALURONIC  | 60 minuten | € 60 
Deze behandeling is geschikt voor elk huidtype en verbetert de algehele 
huidconditie. De huid voelt soepel en glad aan en krijgt een vitale en  
gezonde uitstraling.  Hyaluronzuur is een krachtige vochtbinder:  
herstelt de natuurlijke vochtgraad van de huid en maakt de huid met 
droogtelijntjes en rimpeltjes weer comfortabel en volumineus. 

AQUATHERM | 60 minuten | € 60 
Remineraliserende behandeling voor de (over)gevoelige huid op basis van 
thermaal bronwater die de weerstand van de huid vergroot.  
 Het vochtherstellende vermogen van de opperhuid wordt ondersteund en de 
gevoelige en/of beschadigde huid wordt weer rustig en comfortabel.  

DERMA PEEL PRO* | 60 minuten | € 70 
Deze professionele en intensief exfolierende behandeling combineert 
opeenvolgend verschillende peelingtechnieken.  
TIMELESS PEEL > Ideaal voor de behandeling van (expressie)lijntjes, rimpels en 
littekens. De huid wordt aangezet tot celvernieuwing en ondersteunt het 
natuurlijke afschilferingsproces van de opperhuid. De huid wordt zichtbaar glad 
en jeugdiger.  
BRIGHTNING PEEL> Deze teintverhelderende behandeling ondersteunt de 
afschilfering van dode huidcellen en reguleert de afgifte van melanine. De huid 
wordt glad, transparant en krijgt een egalere teint.  
* In deze behandeling wordt gebruik gemaakt van het ultrasonic apparaat. Door hoogfrequente trillingen 

worden de onzuiverheden en dode huidcellen 'losgetrild' en werkstoffen komen dieper in de huid terecht.  

CLEAR BALANCE | 60 minuten | € 60 
Bestrijdt de hoofdoorzaken van de vette en/of onzuivere huid, De huid wordt 
intensief gezuiverd, gereinigd en ondersteund in haar zelfherstellende 
vermogen. Brengt de huid in balans, herstelt het vochtgehalte en kalmeert haar. 
De uitstraling is kalm, schoon en mat.

KORTE BEHANDELINGEN 
gezicht 
| massage | 10 minuten | € 15 / € 10* 
| onzuiverheden verwijderen | 10 minuten | € 15 / € 10* 
wenkbrauwen  
| epileren |  € 15 / € 10* 
| verven | € 10 / € 7* 
wimpers 
| verven | € 15 / € 12* 
harsen  
| bovenlip of kin | € 15 / € 7* 
handen 
| paraffine handpakking | € 20 / € 15* 
| cosmetische handverzorging | € 15 / € 12* 
| lakken van de nagels | € 15 / € 12* 
| massage met warme olie | € 15 / € 10*  
visagie 
| lichte make up | € 15 
| avond make up | € 25 
| bruids make up | € 50 
*  indien gelijk met gezichtsbehandeling 

LICHAAMSBEHANDELINGEN 
massages

| gem stone massage totale lichaam, massage met halfedelstenen | € 45

| massage en scrub rug | 30 minuten | € € 30  
| klassieke massage hele lichaam | € 60

| klassieke massage rug of benen | € 25


herstellende pakkingen

| Relax Cure, ontspannend voor de rug | € 40

| Detox Cure, ontgiftend op de buik | € 40

| Detens Cure, verkwikkend voor de benen | € 40

| Antifatigue experiences, herstellend voor het hele lichaam |  € 60 

| Sapphire experience, verkwikkend voor het hele lichaam |  € 60

| Ritual, totale ontspanningsreis: massage, scrub, pakking, massage | € 90


scrubben

| hele lichaam | 30 minuten | € 30

| rug of benen of armen | 15 minuten | € 20

| massage en scrub rug | 30 minuten | € 30  

harsen 
| oksels | € 20 
| bikinilijn | € 30 

| onderbenen of bovenbenen | € 25

| hele benen | € 40 

GEZICHTSBEHANDELINGEN 
POWER RETINOL | 60 minuten | € 60 

Deze egaliserende behandeling op basis van pure retinol is een weldaad 
voor iedereen die huidveroudering, veroorzaakt door leeftijd of blootstelling 
aan de zon, wil bestrijden. Pure retinol herstelt en verstevigt de huid en 
egaliseert direct het huidoppervlak. Kleine littekens en huidvlekjes worden 
minder zichtbaar. Tevens worden de aanmaak van collageen en elastine 
gestimuleerd en het celvernieuwingsproces ondersteund. De futloze huid 
wordt weer fris, jeugdig en stralend.  

GLOBAL LIFT | 60 minuten | € 70 
Behandeling voor de rijpe huid ter bestrijding van de globale 
huidveroudering. De huid van het gelaat, kaakcontour en hals wordt 
verstevigd, het volume herstelt en de verslapping van de onderkin verzacht.   

ETERNAL | 60 minuten | € 70 
Deze intensief regenererende behandeling biedt een verjongend effect. Het 
plantaardige levenselixer met grote herstellende werking voedt en 
revitaliseert de opperhuid en zet aan tot celvernieuwing  en  
aanmaak van collageen. 

CORRECTIVE | 60 minuten  | € 70 
Een uitermate doeltreffende antirimpelbehandeling die diepe rimpels en 
tevens mimische lijntjes egaliseert.  
De huidopvullenden en spierontspannende bestanddelen maken de huid 
glad, zacht, egaal en jeugdig.  

FOR MEN | 60 minuten | € 60 
EXPRESS ENERGIZING> Speciaal gericht op de gestreste en vermoeide 
mannenhuid. Verzacht tekenen van veroudering en maakt de huid energiek, 
vitaal en resistent tegen de invloeden van buitenaf. Maakt de huid sterker en 
zorgt voor een gladder scheerresultaat. 
INTENS HYDRATING> Deze behandeling richt zich op het herstel van de 
juiste huidbalans, vult de vochtdepots aan en reguleert de talgproductie. De 
door externe agressies, zoals scheren, geïrriteerde huid wordt gekalmeerd, 
gematteerd en krijgt een gezonde, sterke uitstraling 

POWER HYALURONIC EYES & LASHES  | 40 minuten | € 45 
Tijdens deze ontspannende en verkoelende oogbehandeling wordt de 
conditie van de oogcontouren en de wimpers verbeterd. De microcirculatie 
en de lymfestroom worden gestimuleerd voor een heldere oogopslag.  
De speciale formule van het oogmasker biedt de oogcontouren comfort, 
verfrist en heeft dankzij hyaluronzuur een opvullend effect op rimpeltjes.  
De oogopslag is fris en jeugdig en de huidstructuur is verfijnd en gelift.

Gemakkelijk online boeken via onze website !

SKEYNDOR BASIC | 40 minuten | € 40 
Reinigen, peeling, masker en verzorging gericht op de behoefte van de 
huid.


