
10%
Korting* #metime

Standaard 10% korting op al jouw facials 
Met het All Beauty abonnement

Geniet voordeliger van jouw welverdiende me-time en gun jezelf 
een All Beauty abonnement. Hiermee heb jij recht op jouw  favoriete 

huidbehandelingen met standaard 10% korting en nog eens 2% 
korting op alle producten uit de salon*. Je hebt keuze uit vier abon-

nementsvormen, bekijk ze op de achterkant van deze flyer. 
*Niet geldig in combinatie met andere acties.

Abonnement afsluiten  
Sluit jouw abonnement af in de  
salon of  bel 030 254 6459.  Op de 
site allbeautytreatments.nl vind  
je  informatie over alle  
behandelingen. 

ALLBEAUTY
treatments & cosmetics shop



    4x Bindweefsel behande-

ling 60min

    1x Greenpeel Fresh up 

75 min

    1x Green peel Energy 75 

min

    1x Green peel Classic 75 

min 

    2x Obagi stimulator peel 

60 min

    2x Pro skin 60 expert 

active

    1x O2 zuurstof behande-

ling 60min

#beauty

All Beauty Treatments  • Burgemeester Reigerstraat 34, 3581 KT Utrecht 

Skin Care member  
8 behandelingen

Nu € 53,40 per maand
i.p.v. € 59,33

Total Care member  
10 behandelingen

Nu € 82,80 per maand
i.p.v. €92,00

      8 x pro skin behande-
lingen met Dermalo-
gica 60 min

    2x Pro Skin behandelin-

gen met Dermalogica 

60 min.

    2x Bindweefsel behande-

ling 60 min. 

    2x Obagi stimulator peel 

60 min

    1 x green peel fresh up 

75 min

    1 x Green Peel Energy 

75 min

    1 x O2 Zuurstof behande-

ling 60 min

    1 x Pro Skin expert active 

60 min

Skin improvement  
member 

12 behandelingen
Nu € 113,78 per maand 

 i.p.v €126,42

Je bespaart maar liefst  
€ 71,20 per jaar

Je bespaart maar liefst 
€ 110,40 per jaar

 Je bespaart maar liefst  
€ 151,70 per jaar

Abonnement op maat
Bepaal het zelf!

      Stel zelf een abonne-
ment op maat samen 
met jouw favoriete 
behandelingen. Vraag 
het jouw All Beauty 
specialist .

Bespaar op jouw vaste 
behandelingen.

Standaard 10% korting op al jouw facials 
4x het All Beauty abonnement

Met een All Beauty abonnement mag je per maand (gespreid) betalen, zo 
weet je precies wat je uitgeeft aan jouw welverdiende huidbehandelingen. 

Kies jouw favoriete abonnementsvorm uit onderstaand schema en bespaar.


