
 

WELLNESSPRAKTIJK       

BINNENSTEBUIJTEN 
 

     HOLISTISCHE  

SCHOONHEIDSSALON 
                                                                                                         

Dé plek waar je in alle rust kunt genieten, zodat je zowel van 

binnen als van buiten weer in balans komt.  

  

Er wordt uitsluitend met de handen gewerkt, met producten van 

Weleda, dat bijna 100 jaar ervaring heeft op het gebied van 

natuurcosmetica. Een heerlijk geurend, breed assortiment, 

volledig vrij van synthetische ingrediënten!   

  

 

           WELEDA SHOP 

Het volledige assortiment is verkrijgbaar, kom gerust langs voor 

advies, je favoriete product, of laat een cadeau(bon) met liefde 

inpakken! 

 

 

WELEDA, PUUR NATUUR, NET ALS JIJ! 

 

 

 

             TARIEVEN  

                                                                                         

HIGH TEA OF LUNCH € 15.00 pp bij een gezichts-of     

lichaamsbehandeling, mogelijk vanaf 2 tot max 5 personen.  

De behandelingen met een * beginnen met een heerlijk 

verwarmend voetenbad met een van Weleda’s therapeutische 

badmelken.                    

 

KENNISMAKINGSBEHANDELING +/- 45 MIN € 35,00 

Een fijne manier om kennis te maken met de behandelmethode en 

producten. De behandeling bestaat uit een gezichtsreiniging met 

heerlijke warme kompressen, huidanalyse, gezicht-, schouder-nek-en 

decolleté-massage, aanbrengen van dag-of nachtverzorging en 

persoonlijk huidadvies. (Let op; vanwege de duur is verwijderen van 

onzuiverheden geen onderdeel van deze behandeling). 

BASISBEHANDELING +/- 90 MIN € 52,50 

Een complete behandeling waarbij de focus ligt op ontspanning en 

evt. verwijderen van onzuiverheden. De behandeling bestaat uit een 

gezichtsreiniging met heerlijk warme kompressen, huidanalyse, 

massage van gezicht-, schouders-nek-en decolleté, handen en armen, 

een leemmasker, aanbrengen van dag-of nachtverzorging en 

persoonlijk huidadvies.  

VERWENBEHANDELING +/- 120 MIN € 67,50 

*  Het loslaten kan beginnen… Een zeer uitgebreide behandeling, 

gelijk aan de Basisbehandeling maar dan starten we met een heerlijk 

verwarmend voetenbad met daarin een badmelk naar keuze en 

worden ook de voeten en onderbenen gemasseerd!                   

                                                                                                                      

RUG-NEK-SCHOUDER-VOET +/- 75 MIN € 52,50 

*  Deze lichaamsbehandeling in buikligging is gericht op de rug, 

nek, schouders en voeten. De behandeling begint (na het 

voetenbad) met het scrubben van de rug met Weleda 

Berkenpeeling, warme kompressen, evt. verwijderen van 

onzuiverheden en wordt gevolgd door een heerlijke 

ontspanningsmassage van rug, armen en voeten.                  

Massage olie naar keuze. 

LICHAAMSMASSAGE +/- 105 MIN € 67,50          

* Tijdens deze uitgebreide behandeling (gedeeltelijk in 

buikligging) worden gezicht, nek, decolleté, handen, armen, rug, 

benen en voeten verwend met een ontspanningsmassage. De 

behandeling begint (na het voetenbad) met het scrubben van de 

rug met Weleda Berkenpeeling en warme kompressen.       

Massage olie naar keuze. 

AROMATOUCH MASSAGE +/- 75 MIN € 52,50  

*  Een lichte massage langs de meridiaanbanen. Hierbij worden 

acht verschillende essentiële oliën van DoTerra gebruikt die 

allen op hun eigen manier werken aan wat ons lichaam op dat 

moment nodig heeft. De behandeling is verdeeld in 4 stappen: 

stressvermindering, verbetering van het imuunsysteem, 

vermindering van ontstekingsreacties en balans in lichaam en 

geest.  

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                 

 



 
                                                                                                                  

LICHAAM HARSEN met 100% natuurlijke eigengemaakte           

suikerhars; bijzonder zacht voor de huid 

                                                                                                                                                                  

Rug of onderbenen    € 25,00          

Onder- en bovenbenen   € 35,00 

Oksels, armen of bikinilijn   € 17,50 

 

                                                                                                              

ANDERE ITEMS               LOS / BIJ BEHANDELING 

 Epileren of harsen wenkbrauwen  € 15,00 / €   5,00 

 Harsen bovenlip             € 15,00 / €   5,00  

 Harsen bovenlip en kin                   € 17,50 / €   7,50 

 Epileren en wenkbrauwen verven        € 20,00 / €  10,00 

 Wimpers of wenkbrauwen verven       € 15,00 / €   5,00 

 Wimpers en wenkbrauwen verven       € 17,50 / €   7,50 

 Epileren, wimpers en   € 22,00 / € 12,00         

wenkbrauwen verven                      

Epileren wenkbrauwen en          € 22,00 / € 10,00   

harsen bovenlip of kin   

Epileren wenkbrauwen en                     € 24,50 / € 12,50          

  harsen bovenlip en kin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dag make-up                          € 20,00 / €  8,00 

Bruidsmake-up/feestmake-up              €  50,00                                             

(incl. proefmake-up. Ook op locatie mogelijk, kosten in overleg,   

afhankelijk van de afstand)  zonder proefmake-up €  30,00                                                 

VOETREFLEXOLOGIE 

Ontspanningsmassage (+/- 50 min) €  35,00               

(niet klachtgericht)   

Eerste consult (+/-1,5 uur)   €  45,00    

(klachtgericht)                       

Vervolgbehandeling (+/-1 uur) €  35,00   

(klachtgericht) 

5 behandelingen voordeelkaart €  150,00               

incl. het eerste consult                                                                 

( € 35,00 voordeel)                      

10 behandelingen voordeelkaart   €  295,-                       

incl. het eerste consult en 75ml Weleda Voetbalsem!                   

( € 75,99 voordeel)                               

Voetenbad met Weleda badmelk  € 7,50 (extra optie)

                                        

 

 

                                                    

 

HOLISME komt van het Griekse woord holon, dat het geheel 

betekent. Holisme is de levensovertuiging dat alles met 

elkaar is verbonden. In de holsistische schoonheidssalon 

wordt er niet alleen aandacht aan de buitenkant besteed 

maar wordt er gekeken maar naar het geheel, leefwijze, 

stress etc. Binnenstebuijten dus! 

 

SCHOLIEREN EN STUDENTEN KRIJGEN            

15% KORTING OP DE GEHELE TARIEFKAART 

OPENINGSTIJDEN  

DINSDAG 13:00-17:00 UUR                                                                                  

DONDERDAG 9:00-21:30 UUR 

VRIJDAG 9:00-18:00 UUR 

ZATERDAG 9:00-16:00 UUR     

RESERVEER OOK ONLINE JE AFSPRAAK VIA 

WWW.BINNENSTEBUIJTEN.NL 

 

 

 

IVONNE VAN DER WAARD                                                                                 

BUORREN 49                                                                        

9089 BJ WIJTGAARD                                                             

06-36404539              

binnenstebuijten@gmail.com                     

www.binnenstebuijten.nl    

Like de Facebook pagina of meld je op de website aan 

voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle 

nieuwtjes en acties.                                                               

IBAN NL67 ABNA 0247 3227 76                                                     

KvK nr 68900333      

PINNEN IS MOGELIJK 

mailto:binnenstebuijten@gmail.com
http://www.binnenstebuijten.nl/


 

 

 

 

 

ALTIJD IN ONTWIKKELING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUM WELEDA 

SCHOONHEIDSSALON VANAF 

OKTOBER 2019 (dat betekent nóg 

meer keus aan behandelingen)! 

 

                                                                                                                 


