
Ben jij ook toe aan een heerlijke verwendag samen met familie of vriendinnen? 
Boek dan nu bij ons de Beauty Party! Wanneer je met minimaal 3 personen en  maximaal  
5 personen boekt, mag één persoon gratis meegenieten! Dus verwen jezelf, een jarige job  

of iemand die het gewoon verdient op één van de twee overheerlijke verwenpakketten. 

Beauty Party pakket 1*
3 behandelingen

Nu € 174,00 per persoon en 
derde persoon gratis!

      Dermalogica pro skin 60 - €89,00

              OPI Gelcolour pedicure basis - € 55,00 

(OF OPI Gelcolour manicure - € 48,00)

      Anastasia Brow Treatment incl verven 

€30,00

      Inclusief koffie en thee 

  Optioneel champagne en hapjes

          Bindweefselfacial  €98,50 

          OPI Gelcolour manicure  €48,00  

(OF OPI Gelcolour pedicure basis  € 55,00)

                  Anastasia Brow Treatment incl verven  

€ 30,00

      Inclusief koffie en thee 

  Optioneel champagne en hapjes

Beauty Party pakket 2*
3 behandelingen

Nu € 176,50 per persoon en 
derde persoon gratis!

3e persoongratis!*

Derde persoon gratis tijdens

De Beauty Party in februari!

* Spelregels: voor de reserveringen dient 50% aanbetaald te worden, alle dames kiezen hetzelfde pakket. Annulering minimaaal 2 dagen van te voren.

You might call it ‘ladies 
night’, I call it therapy ;-)



Ruim 19 jaar expert in huidverbetering & beauty. Onze goed getrainde professionals 
doen er alles aan om het allermooiste in jou naar boven te halen. Geniet van jouw 

 welverdiende ‘me-time’ tijdens een van de rustgevende behandelingen. 

Een totaalconcept aan beauty  behandelingen
Aan de Burgermeester Reigerstraat in Utrecht is  
All Beauty Treatments & Cosmetics Shop gevestigd.  
Je kunt hier  terecht voor een totaalconcept aan beauty 
treatments. 

 Je kunt bij ons ook terecht voor:
• spray tan
• wenkbrauwen shapen en ‘Anastasia brow bar’  
 (wenkbrauwen die passen bij je gezicht)
• waxen
• massage
• Huidverbetering & facials
• wimperlifting
• workshops & groepsarrangementen
• manicure & pedicure
Je bent van harte welkom!

All Beauty Treatments
Welkom bij

Cosmetisch arts
All Beauty Treatments heeft een 
 Cosmetisch arts in dienst voor de 
klant die een stapje verder gaat dan 
huidverbetering. Van origine is Mar-
garet van Poelgeest arts, maar door 
haar affiniteit met beauty heeft ze zich 
verder gespecialiseerd tot Cosmetisch arts. 
 Margaret kan de dingen waar de klant zich aan stoort 
behandelen met botox of een filler. 

Afhangende wenkbrauwen of overtollige huid van de 
boven oogleden kunnen zorgen voor een vermoeide 
of treurige blik of fysiek zelfs een zwaar gevoel geven. 
Met slechts enkele prikjes botox kunnen de wenkbrau-
wen een aantal millimeter gelift worden, waardoor een 
 opener en uitgeruste blik ontstaat. We zijn er trots op 
dat Margaret onderdeel is van ons team. 

ALLBEAUTY
treatments & cosmetics shop

All Beauty Treatments  • Burgemeester Reigerstraat 34, 3581 KT Utrecht 

 T 030 254 6459 • info@allbeautytreatments.nl www.allbeautytreatments.nl

Reserveer via www.allbeautytreatments.nl of 030 254 6459

Knip deze bon uit en ontvang € 10,-   
korting op een behandeling naar keuze.

*Deze bon is geldig tot 1 maart 2020 en is niet geldig in 
combinatie met andere acties. Max. 1 bon per persoon.

U I T K N I P B O N

€10,-
Korting*

All Beauty Treatments

Nieuw! Het All Beauty  Abonnement. 10% voordeliger dan losse  behandelingen. Vraag ons naar meer info. 


