
Wil jij mooie wenkbrauwen die een natuurlijk effect 
geven? Dan is deze behandeling echt iets voor jou!

Heb jij het ontzettend druk en geen zin of tijd om je  
’s ochtends op te maken? Permanente make-up biedt 
de oplossing voor meerdere doeleinden.

Zijn jouw tanden niet meer mooi wit? 
Tanden bleken is een eenvoudige oplossing  
om jouw tanden witter te maken!

Heb jij er genoeg van iedere week dat scheermes te 
pakken? Laseren biedt de blijvende oplossing! 

Wil jij mooie wimpers, zonder er iets aan te doen? 
Wimperextensions of mascara is niet nodig bij Lash 
Lifting en het resultaat is wel 6 tot 8 weken zichtbaar!

Heb jij last van rimpels, acné of cellulitis?  
De behandeling met DermaPen helpt jou hier vanaf.  
Wil jij juist een stalende huid? Ga dan voor de  
BB Glow behandeling!

Wil jij in de ochtend minder tijd besteden aan 
make-up en wil jij er iedere dag stralend uitzien?

Bezoek dan onze salon: Kaya Beauty.  
Wij kunnen jou helpen door permanente   

make-up aan te brengen of je een DermaPen- of 
BB glow behandeling te geven. Liever een andere 

behandeling? Wij zorgen ervoor dat jij er iedere dag 
weer stralend uitziet!

3D Microblading

Permanente make-up

Tanden bleken

Be beautiful!



3D Microblading / Powderbrows
€ 99  
€ 59

€ 69
€ 39
€ 89 
€ 49
€   5
€ 10

€ 30

€ 49
€ 69

€ 20  

€ 30

€ 40

€ 50

€ 10

Eerste behandeling  
Touch Up 

Permanent make-up 
Eyeliner boven  
Touch Up  
Eyeliner boven en onder  
Touch Up  
Wenkbrauwen epileren met touw  
Wenkbrauwen epileren + verven 
Gezicht epileren met touw

Lash volume lifting
Inclusief verven  

Microneedling
Dermapen  
BBGlow  

Tanden bleken 2 tinten
30 minuten  

Basis tanden bleken 4 tinten 
60 minuten  

Deluxe tanden bleken 8 tinten 
90 minuten  

Ultra tanden bleken 14 tinten 
120 minuten  

Thuis bleken 
Whitening tandpasta
Whitening tandpoeder € 10

Vrouwen 
Bovenlip  € 19
Kin  € 19 
Gehele gezicht  € 49

Oksels  € 25
Bikinilijn compleet € 49
Armen  € 49
Benen  € 79
Buik € 49
Rug  € 69

Oksels + Bikinilijn compleet  € 69
Oksels + Bikinilijn compleet + onderbenen € 99

Hele Lichaam (armen, oksels, benen, €199

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 49
€ 49
€ 49
€ 79

• 100% pijnloos

• 100% definitief ontharen

Dominee Hoogendijkstraat 17, 6043 AS Roermond

compleet bikinilijn, buik)  

Mannen
Jukbeenderen 
Hals 
Nek 
Oksels 
Buik 
Borst 
Schouders 
Rug 

+31 (0)475 33 50 50

info@kayabeauty.nl

www.kayabeauty.nl

Kaya Beauty

/kayabeauty_

€   5




