
 

 

 

 

Alle behandelingen zijn gericht op: 

- Reiniging 

- Verzorging 

- Ontspanning 

- Aandacht 

- Warmte 

 

Voor jou! werkt met producten van Extenso 

Skincare & Phito for Men 

 

 

Extenso Skincare  

Puur, effectief, duidelijk en overzichtelijk, dat 

is Extenso Skincare ten voeten uit. Deze 

complete huidverzorgingslijn biedt voor elke 

leeftijd en ieder huidtype (ook voor de 

mannenhuid) volledige hoogwaardige 

huidverzorgingsproducten aan.  

Kenmerken van Extenso Skinscare zijn; 

- Kwalitatief hoogwaardig product 

- Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten 

- Rijk aan natuurlijke werkstoffen en 

vitaminen 

- Geen overbodige geur- en kleurstoffen 

- Dierproefvrij 

- Milieuvriendelijke verpakking 

 

 

 

 

 

Phito for Men 

Phito for Men is een geavanceerde lijn 

hoogwaardige huidverzorgingsproducten 

speciaal ontwikkeld voor de veeleisende, vitale 

man die veel waarde hecht aan lichamelijke en 

uiterlijke verzorging. De producten voldoen in 

elk opzicht aan de hoogste kwaliteitseisen en 

de specifieke eisen van de mannenhuid.  

Phito for Men bestaat uit 6 unieke producten 

die ieder op zich een optimale verzorging 

bieden. Het consequent gebruiken van 

meerdere Phito for Men producten zal leiden 

tot een gezonde huidconditie en een jongere 

uitstraling. 

 

De producten  van Extenso Skincare en Phito 

for Men zijn verkrijgbaar bij Voor Jou! 

 

 

 
Behandeling op afspraak, bel, mail of app gerust! 

Mireille Kip 

Karekietstraat 21 

8064 CX Zwartsluis 

T:06-42936877 

E-mail: mireillekip@gmail.com 

www.voorjou.mozello.nl 

 

mailto:mireillekip@gmail.com
http://www.voorjou.mozello.nl/


Gezicht 

 

Gezichtsbehandelingen regulier 

Basis:       €35 

Reinigen, peeling, onzuiverheden verwijderen, lotion,  

masker, dagverzorging (35 min)    

 

Luxe:      €55 

Reinigen, peeling, onzuiverheden verwijderen, lotion,  

korte massage van gezicht, masker, dagverzorging  

(55 min)     

 

 

 

Gezichtsbehandelingen specifiek gericht op massage 

Basis:       €35  

Reinigen, ontspannende massage van gezicht,  

nek en decolleté, verzorgende crème (35 min)   

   

Luxe:                    €60 

Reinigen, ontspannende massage van gezicht, nek  

en decolleté, scrub, masker, verzorgende crème,  

incl. hand en arm of voetmassage 

(60 min)        

 

Massages 

 

Basis:       €45 

Rug, nek, schouders (50 min)   

      

Luxe:       €55 

Rug, nek, schouder incl. scrub (60 min)  

     

Basis:       €35 

Benen, voor- en achterkant (40 min)  

       

Luxe:       €50 

Benen, voeten incl. scrub (50 min)   

     

Basis:       €80 

Lichaam  

(rug, nek, schouders, benen (90 min)  

   

Luxe:       €90 

Lichaam  

(rug, nek, schouders, benen, voeten) incl. scrub  

(95 min)  

 

 

Maskers 

 

U kunt bij een gezichtsbehandeling een keuze maken  

uit de volgende maskers: 

Intense Moisture Mask: hydraterend, regenererend en 

celvernieuwend masker, geschikt voor alle huidtypen 

Calming Skin Mask: verzachtend, kalmerend en herstellend 

masker, geschikt voor de gevoelige, geïrriteerde en vette huid. 

 

Handen 

 

Basis:       €15 

Handmassage en verzorging (15 min)   

    

Luxe:       €25 

Handmassage, scrub, verzorging (25 min)   

   

Voeten 

 

Basis:       €30 

Voetenbad, voetmassage, verzorging (30 min)  

    

Luxe:       €35 

Voeten bad, voetmassage, scrub, verzorging  

(35 min)  

 

   Gellak nagels 

Handen      €28 

Voeten      €28 

Gellak verwijderen    €15  

     Mannen 

 
Alle hiervoor genoemde behandelingen zijn uiteraard ook 

van toepassing op u als man. 

 

Bij de behandeling voor de man wordt gewerkt met Extenso 

producten en Phito for Men. Deze laatste lijn is speciaal 

ontwikkeld en afgestemd op de mannenhuid. 

 

 
Verven/Epileren/Harsen 

 

Verven wenkbrauwen    €12 

Verven wimpers     €12   

Epileren wenkbrauwen    €10 

Harsen wenkbrauwen    €11 

Harsen bovenlip     €11 

Harsen kin     €11 

Harsen gezicht (kin, bovenlip, kaak)   €20 

Harsen oksels     €12 

Harsen benen (voor & achterkant)   €40 

Harsen rug     €45 

 

 

 

Wilt u zich regelmatig laten masseren? Dan is de 

strippenkaart een voordelige keuze! Deze kaart 

Geeft u recht op 4, 6 of 8 behandelingen en is niet 

persoongebonden. (geldig tot 1 jaar na aankoop)  

Strippenkaart met 4 strippen €145 

Strippenkaart met 6 strippen €215 

Strippenkaart met 8 strippen €275 

 

Tevens CADEAUBONNEN verkrijgbaar. 

 

Tot gauw, bij Voor Jou! 

www.voorjou.mozello.nl 
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