
WIMPER EXTENSIONS SHELLAC
Een mooie volle oogopslag
waarbij u zelf de lengte,
dikte en krul kunt bepalen
samen met onze
specialisten. Niet schadelijk
voor de natuurlijke
wimpers.

Een Gel Polish die garant
staat voor de gezondheid
van de natuurlijke nagel.
Meer dan 250 kleuren
beschikbaar. Naast Shellac
zijn er ook andere merken
en BIAB beschikbaar.

LPG ENDERMOLOGIE
Een echte fitness voor de
huid en doen de natuurlijke
synthese ontwaken van
stoffen die essentieel zijn
voor jeugdigheid. Zowel
voor gezicht- als lichaams-
behandelingen.



SPRAY TANNING
Hele lichaam 
Full body
Bovenlichaam of benen
Upper body of legs
Duo Spray tanning
Duo Spray tanning 2 persons, €25 each

LPG ENDERMOLOGIE
Losse behandeling 
LPG lichaam 20 minuten
LPG lichaam 30 minuten
LPG lichaam 40 minuten
LPG Jonge moeder behandeling
LPG gezicht 10 minuten
LPG gezicht 20 minuten
LPG gezicht 30 minuten
Pakketten beschikbaar:
Pakket 9 + 1 behandeling gratis
Pakket 17 + 3 behandelingen gratis 

CRYOLIPOLYSE
Proefbehandeling
Trial treatment 
Losse behandeling
Single treatment
Kuur 6 + 1 gratis
6 treatments + 1 for free

MANICURE
Mini manicure  
Basic manicure
Deluxe manicure
Aanvulling van de manicure met
Shellac
In addition with Shellac
Aanvulling van manicure met
Vinylux (gewone lak)
add vinylux to your treatment for
hands of feets (normal polish)

PEDICURE
Mini pedicure
Basic pedicure
Deluxe pedicure
Aanvulling van pedicure met Shellac
In addition with Shellac
Aanvulling van pedicure met 
Vinylux (gewone lak)
add vinylux to your treatment for hands
or feets (normal polish)
Lakken van de teennagels zonder
pedicure
Painting the toenails without pedicure
Voet massage

 
25 min.    € 34,50
35 min     € 44,50
50 min     € 54,50

+  € 27
 

+  € 22
 
 

Per 10 min.  €12

15 min     € 19,50
25 min     € 29,50
40 min     € 39,50

+  € 27
 
 

+  € 22

Lakken
Mini manicure + Shellac 
inclusief verwijderen Including removal
CND Expert Mini manicure + Shellac
inclusief verwijderen Including removal
Mini manicure + Vinylux
Extra kleurlaag Shellac
Extra shellac colorcoat
Extra Structure gel 
Nailart per nagel 
Nailart each nail
Shellac verwijderen andere salon
Shellac removal other salon
Shellac alleen verwijderen 
Only removal

 
 

€ 36
 

     € 38,50
 

€ 30
+ € 5

 
+ € 5,

v.a. €1,-    
 

      + € 17,50     
 

  €9,50

€ 37

FOOT SPA
Cosmetische voet verzorging

Basic foot spa
Voetenbad, scrub, lotion,
nagelriemenverzorging en
knippen/vijlen
Soak, scrub, lotion, cuticle grooming and
nail trim and shaping
Aanvulling met Shellac
In addition with Shellac
Aanvulling met Vinylux
In addition with Vinylux 

30 min      € 35

+  € 27

+  € 22

 
 

€ 29,5    
 

€ 27       
 

€ 27 p.p

€ 47
€ 67
€ 87
€ 67
€ 27
€ 47
€ 67

45 min     € 75

45 min     €110
                  
                 € 660

BIAB Nails
BIAB - rubberbase 
BIAB - rubberbase incl gellak
Alleen verwijderen van ons product   
zonder nieuwe BIAB
Only removal of our product

€ 39,5    
€ 44,5  
€ 17,50     
 



WAX TREATMENTS
Hele benen  Full legs
Onderbenen  Half legs
Oksels  Armpits
Hele armen  Full arms
Onderarmen  Half arms
Wenkbrauwen  Eyebrows
Bovenlip  Uperlip
Kin  Chin
Bovenlip & kin  
Upperlip & Chin
Gezicht  Face
Bikinilijn  Bikini basic
Brazilian wax
G-string Brazilian

FaceMapping
Huidanalyse / skin analysis
Skin Bar - Try before you buy

Gepersonaliseerde treatments 
Pro Skin 30    30 min
Pro Skin 60     60min 
Pro Skin 75     75min 

Doelgerichte treatments 
30 min  € 89     -     60 min  € 129
Pro calm skin treatment 
Verzacht huidcondities zoals eczeem, rosacea,
psoriasis, atopisch eczeem, zichtbare roodheid
en droogte. Deze gerichte treatment hydrateert,
balanceert en herstelt de huidbarrière voor
minder gevoeligheid en een kalmere huid. 

Pro clear skin treatment 
Jouw reis naar een zuivere huid start hier.
Poriën-verzachtende technieken, extracties en
anti-bacteriële werkstoffen werken samen om
onzuiverheden tegen te gaan en de huid te
kalmeren. 

Pro bright skin treatment 
Vervaag donkere vlekjes en onthul een heldere
huid. Deze treatment combineert een
verhelderende peel met elektronische insluizing
en professional-grade Vitamine C, Niacinamide
en Hexylresorcinol, voor het effectief
behandelen van hyperpigmentatie. 

Pro firm neck + skin treatment 
Een uitgebreide workout voor het gezicht en de
hals. Een verstevigende en conditionerende
diepe weefselmassage wordt gecombineerd
met hertexturerende en voedende actieve
werkstoffen voor een stevigere huid. 

Pro add-on treatment 
Vraag naar onze gerichte add-on treatments. 
20 min € 39

DERMALOGICA FACIALS
Gepersonaliseerde gezichtsbehandeling
met de huid-verbeterende producten van
het merk Dermalogica. Er zijn ook voordeel
pakketten beschikbaar.

Gratis
Free  
Gratis

 

€ 49
€ 79
€ 99

Geavanceerde treatments
Intake
Pro power peel
30 min
60 min
Microneedling
60 min
75 min (gezicht en hals)
Pro microneedling
60 min
Pro nanoneedling
60 min
Microdermabrasie
30 min
60 min
Microcurrent
30 min
60min
LED lichttherapie
Led & go
Led toevoegen aan een behandeling 

Gratis

€ 89
€ 129

€ 129
€ 159

€ 150

€ 140

€ 69
€ 99

€ 89
€129

€ 49
+ € 17

COUPEROSE
Intake gesprek
Consult

10 min        Gratis
15 min        € 39

€ 45
€ 28
€ 18
€ 35
€ 23
€ 18
€ 13
€ 13
€ 21

€ 26
€ 23
€ 43
€ 35



WIMPERSTYLING - LASH STYLING
Wimperextensions nieuwe set
Full set of eyelash extensions
Russian Volume nieuwe set
Full set of Russian Volume Lashes
Wimperextensions refill
Prijs afhankelijk van tussenliggende 
periode en behandeltijd
Price depends on the period between the
appointment and treatment time

Wimperlifting
Lash Lifting
Wimperlifting + verven
Lash Lifting including tinting upperlashes
Wimperlifting incl. verven boven- en
onderwimpers
Lash Lifting including tinting upper- and
lowerlashes
 
Wimperlifting duo behandeling €40 p.p
Wimperlifting duo behandeling incl verven €45 p.p.

WENKBRAUWSTYLING
Epileren/modelleren van de
wenkbrauwen 
Shaping eyebrows
Verven wenkbrauwen
Tinting eyebrows
Epileren en verven van de
wenkbrauwen
Tinting and shaping eyebrows

PMU, permanente make up
Intake gesprek
Intake
Ombre powderbrows
Microblading
Infralash eyeliner boven en onder
Eyeliner upper and lower lash line
Infralash eyeliner boven
Infralash eyeliner onder

        € 120

        € 155

 v.a. €   28

        € 45

        € 50

        € 55

€ 15

€ 22

€ 29
 
 

HENNA BROWS
Henna Brows + modelleren
Henna Brows including brow shaping
Henna Brows Duo prijs p.p
Henna brow treatment including
shaping for 2 persons. price per person

BROWLUMINATION
Brow shaping, Lifting & Perfection
Brow shaping Lifting, Perfection
& Henna

 
Gratis
Free
€ 399
€ 350
€ 295

€ 215
€ 185

€  47

€  42

€  50
€  85

Wanneer u uw afspraak wilt veranderen of
annuleren, kan dit tot 48 uur van te voren
kostenloos.
Please give 48 hours notice to cancel or change
any appointments, otherwise, the late
cancellation cost need to be charged.

TOUCH UP 
PMU en Microblading
bij 8 maanden
bij 1 jaar
bij 1,5 jaar
bij 2 jaar
extra touch ivm extra pigmentatie

€   99
€ 150
€ 175
€ 200
€   90

MASSAGE TREATMENTS
Massage 45 min
Massage 60 min
Massage 90 min
Ook mogelijkheid voor hotstone

€  50
€  65
€  95

DS V-line Collageen draden 
1 zone basis 45 min
1 zone basis + microneedling of LED
1 zone basis + microneedling en LED
Gehele  gezicht basis   75 min
Gehele gezicht + microneedling of LED
Gehele gezicht + microneedling en LED

€   90
€ 110
€ 135
€ 179
€ 199
€ 250



 
Online reserveren

 

Wist u dat u bij ons 24/7 online kunt reserveren?
Scan de QR-code. Kies de locatie waar u een afspraak wilt maken,

daarna kiest u de gewenste afspraak en u kunt live in onze
agenda kijken welke mogelijkheden wij hebben.

 
Beauty by Lisa Shop

 

Wist u dat u bij ons 24/7 online kunt winkelen?
Wij hebben al onze heerlijke producten zowel 

online als offline te koop.

Beauty by Lisa Den Haag  -  Willem de Zwijgerlaan 37
Beauty by Lisa Zoetermeer  -  Cyclaamrood 15

www.beautybylisa.nl  -  +31 (0)85 773 24 44  -  online reserveren mogelijk



Cyclaamrood 15, Zoetermeer

Openingstijden: 
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
Zondag

Mooi jezelf zijn en het benadrukken van uw
schoonheid, daar staan wij voor bij Beauty by Lisa.
Beauty by Lisa is al meer dan 12 jaar een begrip in de
omgeving Den Haag en Zoetermeer. Samen met een
team van specialistes geven wij jou graag een op maat
gemaakt advies dat aansluit op jouw beauty wensen.
Ooit begon Beauty by Lisa met een specialisme in
wimper- en wenkbrauw behandelingen, maar dit is
inmiddels uitgegroeid tot een tal van specialisaties,
waaronder gezichtsbehandelingen, afslanken,
permanente make-up en microdermabrasie. Laat je
verrassen in een van onze salons! Naast de beauty
branche voor de consumenten is Beauty by Lisa ook
actief voor de beauty professionals. Met een eigen
opleidingscentrum en groothandel zijn wij uw expert
op het gebied van wimpers, wenkbrauwen, pmu,
nagelstyling en schoonheidsbehandelingen. Onze
groothandel bevindt zich in Zoetermeer aan de
Cyclaamrood 15, waar u de showroom kunt bezoeken
van maandag t/m zaterdag.

Willem de Zwijgerlaan 37, Den Haag

Openingstijden:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
Zondag

 

9:00-18:00
9:00-21:00
9:00-18:00
9:00-21:00
9:00-18:00
9:00-18:00

10:00-17:00

 

9:00-18:00
9:00-21:00
9:00-18:00
9:00-21:00
9:00-18:00
9:00-18:00

gesloten

www.beautybylisa.nl      -      +31 (0)85 773 24 44     -     online reserveren mogelijk


