
Arrangementen
DE ARRANGEMENTEN OP DEZE PAGINA ZIJN VANAF 2 PERSONEN OF MEER.

Een heerlijk verwenmoment helemaal voor jezelf alleen of juist gezellig met een 
vriend of vriendin! Kan je niet kiezen tussen al dit lekkers? 

Laat je dan adviseren door een Pure specialiste.

Pure Beautycenter  •  Vestdijk 131  •   Eindhoven  •  tel: 040-2029998  •   www.purebeautycenter.nl 

Tijdens deze leuke workshop geef je elkaar 

een manicure met perfect gelakte nagels. 

Dit met hulp van onze nagelstyliste en onder 

het genot van een hapje en drankje.  

Reserveren is mogelijk v.a. 4 personen.

Weekend vibes of avondje uit op een door-

deweekse dag? Dit arrangement zorgt dat je 

er verbluffend uit zal zien. 

Color Dip 
Eyebrow Treat (color & shape) 
Perfect Look

Heerlijke combinatie van handen, voeten  

en gezellig bijkletsen ;) 

Pure Manicure
Pedi 40 met massage en lakken

Het arrangement voor moeder en dochter 

(t/m 18 jaar). Kom gezellig samen je handen 

en voeten laten verzorgen. 

Pedi 40 of Happy Feet 
Spoiled Manicure

Zin in een verwenmoment met je buuf, zus 

of vriendin? Wij zorgen voor een heerlijke 

versnapering, jullie mogen geníéten!

Skin Repair
Happy Feet 
Pure Manicure

Ben jij toe aan “Quality time”? Kom dan samen 

genieten van dit heerlijke arrangement. 

Tijdens de pedicure zorgen wij voor een glas 

bubbels, zodat jullie op dit moment kunnen 

proosten. 

Zen Treatment of Skin Boost 
Relax Massage 
Pedi 40

MANICURE WORKSHOP €45.00 p.p.

SAY HELLO TO THE WEEKEND €80.50 p.p.

DON’T TELL DADDY €67.50 p.p.

GOSSIP TIME €97.50 p.p.

BETTER TOGETHER €153.00 p.p.

QUALITY TIME  €140.50 p.p.



Speciaal voor de dame in de dop een heerlijke 
mini gezichtsbehandeling. En tijdens de hand-  
en voetbehandeling worden de nageltjes gelakt 
met haar favoriete kleur. Welke prinses wordt 
hier nou niet gelukkig van?

Tiny Feet • Mini Mani • Quick Facial 

Yep, it’s okay! Na dit oppeppend arrangement 
kan je de wereld weer aan en dat met een  
stralende huid, verzorgde handen en voeten.

Pedi 40 met massage • Spoiled Manicure

Pure Treatment

De Ayurvedische massage brengt lichaam en 
geest in balans. Daarna kan je onder het genot 
van de oosterse thee bijkomen terwijl je handen 
en voeten een verwen behandeling krijgen.

Ayurvedische Massage • Pure Manicure

Happy Feet

OMG! Gun jezelf al dit lekkers, je krijgt wat je 
verdient ;) Een combinatie van een uitgebreide 
gezichtsbehandeling met als kers op de taart  
een rugmassage. Tijdens de pedicure en gelcolor 
op de handen kan je nog lekker nagenieten!

Pure Treatment • Rugmassage

Pedi 40 scrub, massage & masker

Gelcolor Perfect

Feeling beautiful! Na de aromatische gezichts-
behandeling en verzorgende manicure voel je je 
als herboren. De huidspecialist brengt een lichte 
make-up bij je aan, zodat je daarna met een 
prachtige huid je dag kan voortzetten.

Aroma Touch • Indian Head Massage

Quick manicure • Finishing Touch

Kom genieten van een ontspannen lichaams- 
massage gecombineerd met een heerlijke 
gezichtsverzorging. Daarna mag je lekker plaats 
nemen voor een luxe hand- en voetbehandeling.

Tip To Toe • Happy Feet • Spoiled Manicure

I GOT IT FROM MY MAMA        €69.50

IT’S OKAY TO TAKE A BREAK €165.50

I WANT IT ALL                          €198.50

HAPPINESS IS…                         €113.50

Men need skincare too. Yeah you heard me!
Na een oppeppende gezichtsbehandeling  
worden ook nog eens de handen en voeten  
tot in de puntjes verzorgd.

Men-a-cure • Skin Boost • Pedi 40 min.

MEN’S HEALTH  €111.00

Heb je weinig tijd, maar wil je er toch fris uitzien? 
Tijdens de gezichtsbehandeling reinigen we je 
huid en krijgen je wenkbrauwen de perfecte 
shape. En als finishing touch een mooie dag 
make-up en verzorgende manicure.

Eyebrow wax • Quick facial

Quick manicure • Finishing touch

ENJOY THE LITTLE THINGS       €86.00

Alles wat een vrouw nodig heeft: heerlijke 
gezichtsbehandeling met intensieve peeling, 
ontspannen massage en met een gezonde  
glow naar buiten. 

Dermo Peeling • Relax Massage  

Finishing Touch

RELAX RENEW REFRESH         €157.50

“Wil jij bij jezelf een mooie make-up aanbrengen, 
maar heb je geen idee waar en hoe je moet 
beginnen?” Of ben je op zoek naar een gezellig 
uitje met een vriendin? Reserveer dan deze leuke 
en leerzame make-up workshop.

MAKE-UP YOUR DAY      €49.50

DEAR STRESS,LET’S BREAK UP €137.00

GO WITH THE FLOW €134.50


