
 
Een ontspannende (stoel) massage of

schoonheidsbehandeling bij   Damella. Kom bijv. kennismaken
met een hannah Meat & Treat behandeling van € 58 voor € 50

 

Voor verzorgde voeten & handen bij  onze pedicures
(medisch/++) Herma & Natasja. Bijv.  een basis

pedicurebehandeling & mooi gelakte teennagels voor € 50
 
 

 

Een wellnesspakket  of mooie verzorgingsproducten naar
keuze: bijv.  Wellnesspakket 1: gezicht reinigen & voeden

van € 68,80 voor € 50 of 2: body shower de luxe van € 64,90
voor € 50 (zoz voor meer info)

 
Voor een mooie nieuwe (feest)coupe: bijv.  twee keer

wassen/knippen/stylen bij  onze kapster Merel voor €50 

Je kunt de bon naar keuze vrij  besteden aan bovenstaande verwenmomenten of een wellnesspakket:
kies bijv.  voor een behandeling of een combi van behandelingen of een behandeling & een

verzorgingsproduct(en).  Kijk ook op onze website voor meer informatie of het boeken van een
afspraak: www.saluswellnesshuys.nl.  Bon is 1 jaar geldig tm 31 december 2022

Kom heerlijk ontspannen & trakteer jezelf op een fijne behandeling
en/of een mooi verzorgingsproduct of wellnesspakket! 

KADOBON ter waarde van € 50,-
 

 

Een aantal lessen Yoga, Tai Ji  of  dansconditie. Bijv.  een 5
rittenkaart Yogales op dinsdag ochtend van € 60 voor € 50 

 

Een combinatie van bijv.  wassen, knippen, stylen bij  Merel
en een stoelmassage bij  Damella voor € 50



Sensitive Skin Lotion 45 ml € 17,90
Na het reinigen met de Cleansing Milk of Cleansing Oil kan voor de normale, gevoelige of geïrriteerde huid Sensitive
Skin Lotion gebruikt worden. Met deze ultrazachte en verfrissende lotion kalmeert de huid voelbaar en de structuur

van de poriën wordt zichtbaar verfijnd. Hierdoor ervaar je direct een natuurlijke frisheid en onthul je een stralend
frisse teint.  Daarnaast verhoogt deze lotion de weerstand van de natuurlijke beschermlaag van de huid.

 

 
Cleansing Milk 45 ml  € 17,90

Om het verstoren van de natuurlijke beschermmantel van de huid te voorkomen, dient een reiniging zoveel mogelijk
overeen te komen met de huideigen vetten en pH-waarde. Daarnaast hoeft een reiniging niet de huid binnen te

dringen, omdat zij  alleen gebruikt wordt voor de oppervlakkige behandeling van gezicht of lichaam. Door verkeerde of
te sterke reiniging, wordt de huid droger, trekt meer en wordt de natuurlijke beschermlaag aangetast.  De Cleansing

Milk is geschikt voor de meest gevoelige huid en reinigt de huid uiterst zacht,  maar tevens intensief.  Dankzij  de
hydrofiele samenstelling laat deze rijke milk zich, na het aanbrengen en verdelen ervan over de huid, gemakkelijk met

water vermengen en spoelt deze daarna eenvoudig af.
 

Hydro Mask 45 ml € 33,00
Voor het behouden, of verkrijgen van een goede huidconditie,  is het belangrijk dat de huid voldoende vocht bevat.  Een

te droge huid is een ‘schietschijf’  voor het verkrijgen van allerlei huidaandoeningen en voelt bovendien niet
comfortabel aan. 

Door het Hydro Mask regelmatig te gebruiken geef je de huid een ware vochtinjectie.  De huid voelt na gebruik zacht,
soepel en goed gehydrateerd aan. Het vochtvasthoudende vermogen neemt toe, de structuur van de poriën is zichtbaar

verfijnd en de huid is gekalmeerd. Het zorgt ervoor dat de crème die je daarna aanbrengt beter wordt opgenomen
vanwege de hydraterende eigenschappen. Het masker is tevens een ideaal product bij  huidirritaties of na het zonnen. 

Extra tip: Zet het masker voor gebruik even in de koelkast voor een optimaal verkoelend en verfrissend effect!
 
 

 
Wellness pakket 1: Gezicht reinigen & voeden van €68,80 voor € 50

 
Wellness pakket 2: Body & shower deluxe van €64,90 voor € 50

Shower Treatment 500 ml  € 45,00 (prijswinnend artikel!)
De hannah Shower Treatment is een rijke, verzorgende en kalmerende doucheolie op basis van sojaboonolie met een

heerlijke frisse geur. Deze natuurlijke olie heeft de eigenschap om vocht te reguleren en de huid uitzonderlijk glad en
zacht te maken. Omdat de formule dankzij  deze plantaardige oliesoort heel rijk is aan verzadigde en onverzadigde

vetzuren, wordt de huid tijdens het douchen verzacht en wordt het huidoppervlak voelbaar soepeler.  
Dankzij  de unieke samenstelling respecteert Shower Treatment het natuurlijke beschermlaagje van de huid en droogt

haar niet uit.  Daar waar nodig herstelt de formule de lipidenlaag (het vetfilmpje) van de huid. De toevoeging van
calendula stabiliseert de pH-waarde en werkt huidverzachtend. De toevoeging van de antioxidantvitamines C en E

zorgt voor een gladde, mooie en gezonde huid en een intensieve regeneratie.  Samen met lecithine zorgen deze
vitamines voor het in een goede conditie houden van de huid en gaan ze de strijd aan tegen vrije radicalen.

 
Tip! Glad, gladder, gladst: Het vormt tevens de ultieme scheerolie voor zowel je gezicht als lichaam om wel soft &

smooth voor de dag te komen!
 
 Body Oil 45 ml  € 19,90

De Body Oil is een intensief voedende olie met macadamia-olie als belangrijkste basis,  gecombineerd met arganolie.  Het
geeft een weldadig ontspannend effect,  biedt een preventieve bescherming tegen huidveroudering en is zeer geschikt voor
een (zeer) droge huid. De fluweelzachte textuur laat de huid gezond en glanzend voor de dag komen en bovenal streelzacht

aanvoelen!
  

Of stel je eigen pakket samen van mooie verzorgingsproducten uit
de Saluswinkel,  kom vooral eens langs!

https://hannah.nl/shop/reinigen/hannah-cleansing-milk-200-ml
https://hannah.nl/shop/clear/hannah-cleansing-oil-125-ml

