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In het professioneel ingerichte  

MonBizz Wellness Center krijgen onze studenten alle 

kans om praktijkervaring op te doen. Zij worden  

begeleid door ervaren vakdocenten. 

 

Wij werken met de producten van het merk Webecos. 

Al meer dan 50 jaar is Webecos het toonaangevende 

merk voor schoonheidssalons, sauna's, beautyspa's 

en opleidingsinstituten. 

 

Webecos biedt een groot aantal  

huidverzorgingsproducten die zijn afgestemd op de 

conditie van uw huid en uw persoonlijke huidtype. 

Kenmerkend is dat de meeste grondstoffen een  

plantaardige oorsprong hebben. De producten zijn 

niet op dieren getest en bovendien hypoallergeen. 

 

Wij bieden onder andere gezichtsbehandelingen en 

lichaamsbehandelingen aan voor zowel  

dames als heren. 

 

 

Openingstijden:  

dinsdag  9:30-15:30 uur  

woensdag  9:30-15:30 uur  

donderdag  9:30-15:30 uur  

vrijdag   9:30-15:30 uur  

 

Telelfoonnummer: 

088-666 3223  (bij geen gehoor zijn wij mogelijk in 

behandeling, probeert u het s.v.p. later nog eens). 

 

MonBizz Wellness  

Leeghwaterplein 72 

2521 DB Den Haag 

 

 



Gezichtsbehandelingen 

 
Reinigende gezichtsbehandeling (45 min.) €17,50 

- huidanalyse 

- oppervlakte reiniging 

- peeling of lysing  

- vapozone 

- onzuiverheden verwijderen 

- masker afgestemd aan huidtype 

- verzorgende dagcrème  

 

Basis gezichtsbehandeling (75 min.)                €22,50 

- huidanalyse 

- oppervlakte reiniging 

- peeling of lysing  

- vapozone 

- onzuiverheden verwijderen 

- gezicht, hals & decolleté massage 

- masker afgestemd aan huidtype 

- verzorgende dagcrème  

 

Men gezichtsbehandeling (85 min.)                €24,50 

- huidanalyse 

- oppervlakte reiniging 

- overtollige haren verwijderen, wenkbrauwen  

  bijknippen, etc. 

- peeling of lysing  

- vapozone 

- onzuiverheden verwijderen 

- gezicht, hals & decolleté massage 

- masker afgestemd aan huidtype 

- verzorgende dagcrème  

 

Lichaamsbehandelingen 

Deelmassage (30 min.)    €20,00 

Lichaamsmassage (60 min.)     €37,50 

Hotstonemassage (30 min.)     €22,50 

Chocoladepakking rug & rugmassage                       €25,00 

(50 min.)                              

Algenpakking rug & rugmassage     €25,00 

(50 min.)                                                                       

 

Cosmetische hand– en voetverzorging 

Cosmetische handverzorging (60 min.)       €15,00 

(inclusief lakken)  

Cosmetische handverzorging de-luxe (75 min.) 

(inclusief lakken en een paraffinebad)     €17,50 

Cosmetische voetverzorging (60 min.)     €15,00 

(inclusief lakken) 

Cosmetische voetverzorging de-luxe (75 min.)                                                

(inclusief lakken en een paraffinebad)     €17,50 

Gellak         €15,00  

Gellak verwijderen                               €10,00 

Gellak verwijderen & nieuwe gellak                        €20,00 

 

Visagie  

Dagmake-up (30 min.)                       €12,50 

Avondmake-up (50 min.)                               €15,00 

Make-up workshop (75 min.) (prijs p.p.)                     € 17,50 

Collageen gezichtsbehandeling (90 min.)          €32,50 

- huidanalyse 

- oppervlakte reiniging 

- peeling of lysing  

- vapozone 

- onzuiverheden verwijderen 

- gezicht, hals & decolleté massage met ampul 

- collageen vliesmasker 

- verzorgende dagcrème  

 

Supplementen  

Epileren wenkbrauwen    €3,50 

Verven wimpers                  €3,50 

Verven wenkbrauwen                                         €3,50 

Harsen bovenlip                  €3,50 

Harsen kin                  €3,50 

Ampul       €4,50 

 

Wimperlifting ‘My Lash’ 
Wimperlifting incl. bovenwimpers verven (75 min.)   €30,00 

 

Ontharen 

Harsen bovenlip                            €3,50 

Harsen kin       €3,50 

Harsen gehele gezicht (excl. wenkbrauwen)  €10,50      

Harsen onderbenen                               €12,50 

Harsen bovenbenen     €12,50 

Harsen gehele benen                 €17,50 

Harsen oksels                               €12,50 

Harsen bikinilijn                                                    €12,50 

Harsen armen                                                      €12,50 

Harsen rug                                                           €15,00 


