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WAT DOEN WIJ
We behandelen onze cliënten in een luxe mobiele salon met de meest
denkbare apparatuur voor zowel gezichtsbehandelingen als manicure
pedicure behandelingen. Ook kunnen wij u een goed advies geven
betreffende uw huid en verzorging. Een huidanalyse is
vanzelfsprekend want het gaat tenslotte om uw lichaam.

PRIJSLIJST BEHANDELINGEN

MANICURE
reinigen, vijlen, handcreme,
nagels lakken

11,99

PEDICURE
reinigen, knippen, lakken
e.v.t. voet probleem weghalen

11,99

GEZICHTS BEHANDELING
reinigen, scrubben, stoom, uitdrukken
epileren, massage, masker, dagcreme

34,95

EXTRA BIJ DE BEHANDELING
harsen bovenlip en kin
verven wimpers
verven wenkbrauwen
make-up
harsen wenkbrauwen

12,95
7,95
6,95
9,95
6,95

LOSSE BEHANDELING
epileren
harsen bovenlip en kin
verven wimpers
verven wenkbrauwen
make-up
harsen wenkbrauwen

9,95
13,95
9,95
8,95
11,95
8,95

HARS BEHANDELING
oksels
onderbenen
gehele benen
borst
rug
bikinilijn

15,95
15,95
21,95
9,50
9,50
14,95
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WIE ZIJN WIJ
NNatas is een een jong bedrijf die zich vooral bezighoudt met
schoonheidsbehandelingen waarbij de schoonheid van het menselijk
lichaam centraal staat. Behandelingen zoals Manicure (handen) en
Pedicure (voeten) worden door vakkundig gediplomeerd personeel
uitgevoerd. Producten en accessoires om het lichaam mooi te maken
zijn ook te koop bij NNatas. Zo heeft NNatas schitterende sieraden,
make-up, schoonheidscréme’s en nog veel meer.

UNIEK CONCEPT
Het unieke van NNatas is dat wij een rijdende salon hebben welke
compleet en verzorgd is ingericht voor onze cliënten. In onze mobiele
salon hebben we ook een aparte winkelruimte waar u onze
schoonheidsproducten en accessoires kunt kopen. Zo kunnen wij onze
cliënten dicht bij huis bedienen.

SERVICE
Senioren zijn vaak niet zo mobiel als de jongeren onder ons. Daarom
heeft NNatas voor deze cliënten een extra service bedacht. Wij komen
met onze mobiele salon naar diverse senioren wooncomplexen in uw
gemeente. Mocht de mobiele salon toch iets te ver staan van de locatie
van waar u zich bevindt, geen probleem dan komen wij u halen en
brengen met onze personenauto. Want de klant staat bij ons hoog in
het vaandel. Heeft u geen contant geld bij u, geen probleem bij ons
kunt u ook pinnen.

BRANCHE ORGANISATIES
Onze firma NNatas is bij diverse branche organisaties aangesloten
zoals ANBOS, PROVOET, HBA en HBD.

WEEKMARKT
Ook op weekmarkten kunt u ons vinden met het zelfde concept. Hier
kunt u gemakkelijk kennis met ons maken en lekker snuffelen in onze
winkel voor producten en bijouterie. Kom eens binnen in onze Luxe
Schoonheidssalon Wagen, de koffie en thee staat klaar!

SAMENWERKING MET CAREYN
Onze firma NNatas heeft met Careyn een
samenwerkingsverband waarbij we onze diensten exclusief aanbieden.
Careyn ziet zichzelf als een organisatie met een
grote maatschappelijke verantwoordelijkheid
waar het gaat om de zorgverlening in Nederland. Haar missie is dan ook vastgesteld als: Continuïteit van zorg
in Nederland. Hierbij staat de vraag en behoefte van de klant
centraal. De zorg is betaalbaar en beschikbaar en voldoet aan de
gewenste kwaliteit, volgens de moderne standaard van vandaag.
Meer informatie kunt u vinden op www.careyn.nl.

Mobiele Salon
06 - 81 59 25 36
• schoonheidsspecialist
• pedicure
• manicure
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