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Wil jij volledig op de hoogte blijven van
alle behandelingen, aanbiedingen en de
ontwikkelingen van iedereen die bij
BeautyFit werkt?
Schrijf je dan via
www.beautyfitzaandam.nl
in voor onze nieuwsbrief!
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Nancy

Tessa

Ik ben een zeer
enthousiaste
schoonheidsspecialiste en de trotse
eigenaresse van
BeautyFit! De
passie en mijn
liefde voor dit vak
komt echt vanuit
mijn hart. Al meer
dan 10 jaar ben ik
zelfstandig ondernemer en verdiep
ik mij in natuurlijke
huidverbetering.
Kwaliteit én hygiëne vind ik zeer
belangrijk en iedereen even uit de
dagelijkse sleur
halen door je volledig in de watten te
leggen tijdens onze
gezichtsbehandelingen. Ik heb een
mooi team om me
heen verzameld
waarmee ik mijn
passie en kennis
kan delen.

Vanaf het moment
dat ik hier binnenliep voelde het
meteen goed: een
professionele, nette, gezellige salon
waarbij kwaliteit
van behandelingen
en producten voorop staat. Je kunt
bij mij terecht voor
bijna alle behandelingen die wij
hier uitvoeren. Ik
vind het verbeteren van de huid
erg interessant. Er
kan zoeel meer dan
dat je denkt! Ik zie
het ook echt als
een uitdaging, om
iedereen weer met
een mooie, stralende en gezonde huid
de deur uit te laten
gaan.

Sabine

In 8 jaar tijd heb ik
mijzelf ontwikkeld
en gespecialiseerd
in huid verbeterende behandelingen.
Door mijn opgebouwde ervaring
kan jou als klant
een advies op maat
geven en de behandelingen daarop aan
passen.
Huidverbetering en
maximale resultaten
is waar ik voor ga,
ook tijdens je wellness behandeling.
Ik ben blij dat ik
samen met jou aan
je huidconditie kan
gaan werken, en ervoor kan zorgen dat
je een lekker verwen moment hebt
voor jezelf!

Nancy: “Ik hoop dat je je van harte welkom mag voelen
in onze salon en geniet van alle behandelingen die wij
geven.”
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MICRODERMABRASIE

MICRONEEDLING

The Diamond Touch

DermaPen 4

DE BEHANDELING
Bij microdermabrasie wordt
een zeer dun laagje van de
huid verwijderd waardoor een
nieuwe, jonge en stralende
huid zichtbaar word.
DE HUID
Normaal gesproken vernieuwd
onze huid zich iedere 30 dagen.
Naarmate we ouder worden,
vertraagt dit proces en worden
er minder snel nieuwe huidcellen aangemaakt. Door het
verouderen van de huid kan er
een doffe tint, pigmentvlekken
en fijne lijntjes ontstaan.

ADVIES
De huidconditie verbetert bij
iedere behandeling, daarom kan de Diamond tijdens
iedere gezichtsbehandeling
worden ingezet. Hoeveel behandelingen is afhankelijk van
hoeveel resultaat wil je zien.
Dat bepaal jij zelf.
Meestal adviseren wij om te
starten met een kuur van 4-8
weken, wekelijks één behandeling. Daarna onderhoud je
jouw houd door de behandeling één keer per maand te
herhalen.

HET RESULTAAT
Een totale verbetering van de
huid en conditie. Een prachtige glans en egale huid. Dit is
direct voelbaar en zichtbaar.
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EFFECTIEF BIJ:
•Futloze, droge en ruwe huid
•Pigmentvlekken
•Zonbeschadigde huid
•Acne huid, onzuivere huid
•Acne litteken
•Fijne lijntjes, verslapte huid
en ondiepe rimpels
•Verstopte, vergrote poriën
•Littekens
•Striae
•Rokershuid

DE BEHANDELING
De Microneedling pen maakt
microscopische kleine gaatjes/kanaaltjes in de huid door
middel van kleine naaldjes.
wij werken uitsluitend met de
professionele salon producten van DermaPen. Op deze
manier houden wij de kwaliteit tijdens de behandelingen
hoog.
DE HUID
In de diepere huidlagen wordt
het collageen en elastine
gestimuleerd tot een hoge
productie, wat resulteert in
huidverbetering. De natuurlijke vernieuwing van de huid
zorgt voor een betere opname
van de werkzame producten.

ADVIES
De DermaPen4 behandeling
kan als kuur worden ingezet
om de huid flink te verbeteren en verjongen. Voordat wij
te werk gaan op de huid is
het van groot belang dat de
geadviseerde producten voor
thuis worden gebruikt, zowel
voor als na de behandeling,
om reactie’s te voorkomen.
Hoeveel resultaat? Dat bepaal
jij zelf! Wij geven een indicatie tijdens een intake-/
welkomst gesprek.

HET RESULTAAT
Is minimaal na 6 weken
zichtbaar. Een stevige, sterke,
stralende huid!

Vanaf
€40

EFFECTIEF BIJ:
•Rimpels
•Verslapping
•Pigmentvlekken
•Littekens
•Acne, onzuiverheden
•Acne littekens
•Striae

Vanaf
€100
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FRUITZUREN

BINDWEEFSEL
MASSAGE
DE BEHANDELING
Een intensieve massage workout voor de huid!
DE HUID
De doorbloeding verhoogd
waardoor de stofwisseling
zich activeert en de huid
wordt aangezet tot cel vernieuwing. Het bindweefsel
wordt los gemasseerd in de
huid, de hersenen krijgen dan
een seintje en voeren de afval
stoffen af. Het opnieuw aanmaken van bindweefsel wordt
gestimuleerd.

Dieptereiniging / peeling

ADVIES
Door deze massage in kuurverband toe te passen, verhoog je de werkzaamheid en
zal deze het eindresultaat
aanzienlijk verbeteren en versnellen. Meestal werken wij
met kuren van ongeveer 6-8
behandelingen.

HET RESULTAAT
Versteviging! Het onderhuids
bindweefsel zal sterker worden, de doorbloeding verbeteren en werkstoffen uit de
producten worden vele malen
beter opgenomen. De huid
ziet er direct frisser, jonger en
strakker uit.
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EFFECTIEF BIJ:
•Rimpels
•Verslapping
•Fijne lijntjes
•Slechte doorbloeding
•Acne, onzuiverheden
•Stugge littekens

DE BEHANDELING
De huid gaat zich vernieuwen en verjongen, doordat
de fruitzuren de dode cellen
losweekt.
DE HUID
Een fruitzuren behandeling is
een peeling die de bovenste
laag van de huid verweekt.
Doordat de dode huidcellen
niet meer samen plakken,
gaat de huid versneld afschilferen. Fruitzuren zijn de
meest effectieve peelingen
die dode huidcellen afstoten,
om plaats te maken voor
nieuwere en gezondere cellen.

ADVIES
Fruitzuren zijn het meest effectief in kuur behandelingen,
maar worden ook regelmatig
tijdens een wellness gezichtsbehandeling ingezet.

HET RESULTAAT
De behandeling maakt jouw
huid gladder en stralender!

Vanaf
€40

EFFECTIEF BIJ:
•Acné
•Doffe en grauwe huid
•Fijne lijntjes en rimpels
•Futloze en vermoeide huid
•Droge huid
•Pigmentvlekken
•Vette huid

Vanaf
€20
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BROWS & LASHES

WAXING
Gezicht & lichaam

•Brow lift
Met een speciale lotion zorgen
wij ervoor dat je wenkbrauwen in een bepaalde richting,
style of vorm komen die een
paar weken blijft zitten.
Hierdoor lijken je wenkbrauwen meteen veel voller.
•Brow henna
De wenkbrauwen verven wij
met henna. De henna verf
blijft vijf tot veertien dagen
op de huid zitten, ideaal als je
wat minder haartjes hebt.

•Eyebrow shaping
Tijdens deze behandeling
worden jouw wenkbrauwen
geverfd, gewaxt, geknipt en
geëpileerd tot het perfecte
resultaat is behaald.

•Wenkbrauwen verven
Van licht tot donker bruin.
Blijft ongeveer 4 weken zitten.
•Wimpers verven
Geeft je wimpers een donkerdere kleur, waardoor ze voller
lijken.

•Wimpers liften
Een prachtige behandeling
om volle en gelifte wimpers te
creëren, die wekenlang mooi
blijven. Het is een geweldig
alternatief als je geen extensions wilt of kunt dragen.
Prachtig resultaat tot wel 6
weken! De formule zorgt óók
nog voor gevoede en dus gezonde wimpers.

LYCON WAX
Wij waxen met de wax van
het merk Lycon. Voor zowel
het gezicht als het lichaam is
dit vriendelijk voor de huid.
DE BEHANDELING
De toevoeging van heerlijke
aromatische oliën met geuren
zoals sprankelend rood fruit,
romige vanille, ontspannende
lavendel, olijfolie, aloë vera
en zelfs pure chocolade, zorgt
ervoor dat de waxen onweerstaanbaar lekker ruiken.
DE HUID
Lycon bevat een selectie van
de allerbeste natuurlijke ingrediënten. Ze verzorgen de
huid, waardoor deze zacht,
glad en volledig haarvrij aanvoelt.
HET RESULTAAT
Glad en volledig haarvrij tot
wel 4 weken lang. Daarna
komen ze zachter terug dan
ooit.

ADVIES
Laat de haren minimaal 2 weken groeien voordat je op je
afspraak komt.
Dan heb je langer plezier van
een gladde huid.
Kijk voor de prijzen op de
laatste pagina’s van dit
magazine.

EFFECTIEF BIJ:
•Stugge, harde haren
•Dons haartjes
•Wit/zwarte haren
•Stoppels
•Overbeharing
•Hele gezicht
•Hele lichaam

Tip! Wil je nog vollere of langere wimpers/wenkbrauwen?
Gebruik dan het wimper/wenkbrauw groeiserum.
Bezoek hiervoor onze webshop of winkel.
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WELLNESS
Impressions

Moments

FOOTSPA
Weda

25 min.

40 min.

FootSpa
Brons

FootSpa
Goud

•Warm voetenbad
•Kopje Cenzaa thee
•Nagels knippen en vijlen
•Nagelriemen verzorgen
•Scrubben
•Verzorgende crème

•Warm voetenbad
•Kopje Cenzaa thee
•Nagels knippen en vijlen
•Nagelriemen verzorgen
•Eelt verminderen
•Scrubben
•Massage
•Verzorgende crème

€27,-
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•Cenzaa geurreis
•Huidanalyse
•Massage ritueel
•Reiniging
•Diepte reiniging
•Onzuiverheden
verwijderen
•Ontspannende
massage
•Masker
•Handmassage
•Serum, oogcrème, crème
•Kopje Cenzaa
thee

Als Cenzaa
Impressions, plus:

Als Cenzaa
Moments, plus:

•Dubbele reiniging
•Reinigend masker
•Hoofd massage
•Uitgebreide
massage
•Lomi Lomi
(hand, arm &
schouder)

•Warm Voetenbad
•Warme kruiden
bundel massage
onderbenen &
voeten
•Warme kruiden
bundel massage
hand, arm &
schouder

€59

€74

€42,-

Loop weer met zachte voetjes de deur uit!

€84

Tip: Ook als duo behandeling voor twee personen te
boeken. Uit te breiden met een hight tea voor €18,-.

Let op:
Dit zijn géén pedicure behandelingen maar Spa behandelingen. Heb
je last van likdoorns, overtollig eelt, schimmelnagels of andere voetproblemen?
Dit behandelen wij niet. Wij sturen u dan door naar een pedicure.
10

11

CENZAA

CENZAA

Met liefde voor de huid, dier & natuur!

Treat, Try-out, Travel

CENZAA
Over ieder ingrediënt denken
ze na bij Cenzaa. Ze halen de
krachtige werkstoffen uit de
natuur en combineren dit met
de wetenschap. Hierdoor werkt
een product ook goed!

HET RESULTAAT
Het voelt fijn, het voelt gehydrateerd en er is voor iedere
huid een geschikte crème. Of
de crème juist vol en rijk mag
voelen of luchtig en fris...
Cenzaa heeft het allemaal.

DE BEHANDELING
Tijdens al onze behandelingen
werken wij met Cenzaa. Tijdens iedere wellness behandeling mag je een keuze maken
uit 4 heerlijke aroma geuren,
die tijdens de behandeling
steeds terug komt. Van een romige reiniging tot schuimende
diepte reiniging, ieder onderdeel tijdens onze behandelingen geven wij met aandacht.

EFFECTIEF BIJ:
•Droge huid
•Vette huid
•Gecombineerde huid
•Gevoelige huid
•Jonge huid
•Rijpere huid
•Acne
•Couperose
•Rocasea
•Eczeem

DE HUID
Zodra je een behandeling hebt
gehad of thuis de producten gebruikt, wil je huid niets
anders meer! Door de hoge
werkstoffen waarmee Cenzaa
werkt, merk je echt het verschil! Ieder product zit verpakt
in een airless verpakking zodat
de werkstoffen tot de laatste
druppel werken.

ADVIES
Als je echt het verschil wilt
voelen, dan vertellen wij je
altijd over de
Cenzaa 6 stappen:
1. Reiniging
2. Dieptereiniging
3. Power serum
4. 24H crème
5. Masker
6. Zon bescherming

Cenzaa bij BeautyFit mét Liefde & Passie voor de huid!
Bekijk het hele assortiment in onze webshop.
Ook geschikt voor de mannenhuid!

De Discovery Kit is een luxe
bewaarbox inclusief een
toilettas met 7 luxe travel
sizes en bevat de unieke mini-brochure ‘Skin Discovery’
die je voorziet van productinformatie en tips voor een
stralende huid.

Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Reiniging 100 ml
Dieptereiniging 20 ml
Power Serum 10 ml
24H Gezichtscrème 20 ml
Gezichtsmasker 20 ml
Zonbescherming Sun SPF 50 100 ml

€99

Voor iedere huid een eigen kit.
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INTRODUCTIEBEHANDELING
Huidavies & -analyse
Wat zijn jouw huid wensen? Wat wil je graag verbeteren aan je huid?
In 3 stappen naar jouw
mooiste huid!
Tijdens deze huidanalyse
gaan wij je huid reinigen en
geven je een uitleg hoe je
thuis het beste je huid kunt
verzorgen. Ook geven wij jou
een behandelplan, product
en suppletie advies mee naar
huis.

DE METAMORPHOSE
Shiatsupraktijk

Huidverbetering komt van 2
kanten. Wil je het mooiste
resultaat behalen dan zullen
we moeten samenwerken. Jij
thuis en wij met de behandelingen.
Ben jij benieuwd naar jouw
mooiste huid? Maak dan een
afspraak én ontvang een
kortingsvoucher van €7,50
op je eerste huid verbeterende behandeling.
€15

Ik ben Coralien van Rossum, trotse eigenares van
Shiatsupraktijk De MetaMORPHOSE en werkzaam in
het pand van BeautyFit.

Herken je dit:
•Moe, moe en nog eens moe
Shiatsu is al 15 jaar echt mijn •(Onbegrepen) Pijnklachten
passie! Want wat is er mooier •Weinig energie
dan mensen helpen bij hun
pijn en vermoeidheid?
Wil je:
Shiatsu is een vorm van
acupressuur en brengt je lichaam en geest in balans.
Ik behandel op een zeer ontspannende manier; zacht,
maar heel doeltreffend met
een zeer langdurig resultaat.
Ik help je als je oververmoeid
bent en zelfs pijn hebt gekregen van het zorgen voor
iedereen, met een zachte
liefdevolle behandeling. Zodat
je weer meer energie krijgt,
je fitter voelt en weer soepel
kunt bewegen.

•Beter slapen
•Fitter opstaan
•Minder pijn
•Volledig ontspannen
•Zorgen dat je lichaam weer
zijn werk kan doen

Maak dan direct online een
afspraak voor een gratis
kennismaking met Shiatsu en
mij, dan krijg je meteen een
nek- schouder massage om te
voelen hoe ik behandel.
Dit kan via:
www.demetamorphose.nl of
bel/whatsapp 06-20388496.
Je vindt me ook op Facebook:
Shiatsupraktijk
De MetaMORPHOse
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BEAUTYTIPS

BEAUTYTIPS

Voor een mooie huid

Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst

DUO
Bijna iedere behandeling is bij
ons als DUO te boeken voor 2
personen, samen naast elkaar
liggen in dezelfde behandelruimte op je eigen behandelstoel. 2 specialisten staan dan
voor je klaar.
MANNEN
Ook de mannen zijn bij ons
welkom voor al onze gezichtsof waxbehandelingen.
HOTSTONE MASSAGE
Geniet van onze warme hotstone massage van 30 minuten.
CADEAUBONNEN
Wil je iemand een keer verrassen? Dat kan met onze altijd vrolijk ingepakte cadeaubonnen voor ieder bedrag of
behandeling.
CADEAUTJES
We hebben altijd een ruime
keuze aan leuke ingepakte
cadeautjes klaar staan.
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SPAARPUNTEN
Met de producten van Cenzaa
spaar je bij bijna ieder product voor gratis producten!
Vraag bij ons naar de spaarkaart.
AFSPRAKEN
24/7 kun je zelf makkelijk en
snel je eigen afspraak inboeken via onze website.
WEBSHOP
Al onze producten die wij in
de winkel hebben staan, vind
je ook in onze webshop!
CENZAA PROBEREN
Wil je de producten van Cenzaa eerst in het klein testen?
Wij hebben een prachtige
toilettas gevuld met luxe
travelsize Cenzaa producten
voor ieder huidtype klaar
staan voor €99,-. Verpakt in
een prachtige bewaarbox!

VERSLAAFD AAN CENZAA
Pas op! Cenzaa werkt verslavend!! Wij zijn gek op de
producten van Cenzaa. Met
zoveel liefde voor mens, dier
en natuur zijn de ingrediënten
samengesteld; het kan niet
anders dan dat dit ook jouw
nieuwe verslaving wordt.
Daarom hebben wij een hele
grote beautycase gevuld met
7 fullzise Cenzaa producten
mét hoge korting!

SEN&ZO CADEAU
ASSORTIMENT
Heb jij de heerlijke geuren
van ons merk Sen&Zo al in je
huis staan? Van body butter,
handcrème, douche foam,
geurstokjes en roomspray
tot geurkaarsen. Het cadeau
assortiment van Sen&Zo heeft
de lekkerste producten voor
de kleinste prijzen! Bekijk het
hele assortiment bij ons in de
winkel of in de webshop.

SEASONS
Ieder seizoen weer een nieuwe behandeling bij ons op de
menukaart! Laat je verrassen
en geniet van de bijzondere
nieuwe massage rituelen. Ook
brengt Cenzaa dan een Limited edition seizoens productlijn uit. Telkens nieuwe en
verrassende producten voor
zowel thuisgebruik als tijdens
de seizoens behandelingen.

LAVIESAGE
Hoe kun je met behulp van
voeding en supplementen
een mooiere huid krijgen?
Hoe kunnen rimpels, huidveroudering, elastineverlies,
huidbescherming en opbouw
worden verbeterd? Omdat
de huidkwaliteit na het 25ste
levensjaar langzaam afneemt,
zorgen wij met onze voedingssupplementen dat de
huid van binnenuit duurzaam
verbeterd.

Voordeel Strippenkaart (1 jaar geldig):
6x dezelfde behandeling = 50% korting op de 7e behandeling
11x dezelfde behandeling = +1 behandeling volledig gratis
16

PRIJSLIJST
Introductiebehandeling						€30
Anti Age Behandeling						€92
Uitgebreide reiniging + botuline masker + bindweefsel massage met
ampul of Microdermabrasie

Anti
Anti
Anti
Anti

Age
Age
Age
Age

All-in							€132
+ Hals & Decolleté 						
€137
All-in + Hals & Decolleté 					
€177
2.0 								€112

Uitgebreide reiniging + botuline masker + bindweefsel massage met
ampul of microdermabrasie + fruitzuren peeling

Anti Age 2.0 All-in 							€152
Anti Age 2.0 + Hals & Decolleté 					
€167
Anti Age 2.0 All-in + Hals & Decolleté 				
€192
Stralende Oogopslag							€47

Reiniging + Bindweefsel massage + Microdermabrasie +
Botuline oog masker + evt fruitzuren extra

Microneedling
Dermapen 4 Gezicht							€152
Dermapen 4 Gezicht + Peeling						€182
Dermapen 4 Hals en Decolleté (extra tijdens behandeling)			€102
Dermapen 4 Hals en Decolleté + Peeling (extra tijdens behandeling)
€132
Acné Behandeling

						€62

Uitgebreide reiniging + reinigend masker + ampul én plaatselijk
gebruik maken van fruitzuren/bindweefsel massage/
microdermabrasie en onzuiverheden verwijderen. Max 2 zones.

Acné Behandeling Volledig 						€92
Couperose/Rosacea behandeling 					€62
Uitgebreide reiniging + Ampul + Lymfe drainage + couperose/rosacea masker

Stralende Oogopslag (extra tijdens behandeling)				
€32
Microdermabrasie (extra tijdens behandeling)
			€42
Bindweefsel Massage (extra tijdens behandeling)				€42
Fruitzuren Peeling (extra tijdens behandeling)
			€22
Botuline of couperose/rosacea masker (extra tijdens behandeling)		
€22
Microdermabrasie hals & decolleté (extra tijdens behandeling)		
€27
Bindweefsel massage hals en decolleté (extra tijdens behandeling)
€27
Fruitzuren Peeling hals en decolleté (extra tijdens behandeling)		
€12
Hals en decolleté masker (extra tijdens behandeling)
		€22
Wekelijkse kuur Behandeling
Microdermabrasie of Bindweefsel Massage				
€62
Fruitzuren								€37

PRIJSLIJST
Wellnessbehandelingen
Reiniging & masker							€42
Impressions								€62
Moments								€77
Weda									€87
Hotstone massage 30 min						€40
Rug-, schouder-, nekmassage 45 min				
€49
FootSpa Brons								€29
FootSpa Goud								€44
			
Brows & Lashes
Brow Shaping*							€27
Brow Shaping + Tinting*						€37
BrowLift 							
€57
Brow Shaping + Henna Tint*					
€42
Allergie test Henna							€0
Brow Tint*								€15
Lash Lift								€47
Lash Lift + Tinting							€55
Lash Tinting*								€15
Brows bijwerken binnen 3 weken*					
€15
			
Waxing
		
Waxen Bovenlip of Kin*						€15
Waxen Bovenlip + Kin*						€20
Waxen Hals + Wangen*						€20
Waxen Hals of Wangen*						€15
Waxen hele Gezicht							€37
Waxen Neus of Oren*							€12
Waxen Oksels								€19
Brazilian Wax								€43
Waxen Bikinilijn							€22
Waxen Onderbenen							€24
Waxen hele Benen							€42
Waxen onder Armen							€22
Waxen hele Armen							€29
Waxen Buik								€34
Waxen Borst								€42
Waxen hele Rug							€42
Waxen halve Rug							€24
*Je krijgt 30% korting op deze behandeling
tijdens een gezichtsbehandeling.

BeautyFit Zaandam
Drielse Wetering 53
1509 KP Zaandam
Tel: 06-45046338
Mail: info@beautyfitzaandam.nl
Web: www.beautyfitzaandam.nl
Online agenda: beautyfitzaandam.nl/afspraak
Facebook: www.facebook.com/beautyfitzaandam
Instagram: www.instagram.com/beautyfitzaandam

