ISAFRINA MAKE UP DIENSTEN
BEAUTY / GLAMOUR MAKEUP
Wil je iets meer dan je dagelijkse make-up look? ISAFRINA kan u daarbij helpen
met een volledige glamour look. Binnen uw grenzen kunnen mogelijkheden worden
besproken, inclusief voorbeelden en uw eigen ideeën zijn welkom. Van smokey eyes
tot contouren, alles is mogelijk en bespreekbaar. Onze make-up services zijn op
locatie of thuis beschikbaar voor verschillende gelegenheden zoals babyshowers,
verjaardagsfeestjes, presentatie, proms, etentjes of date-avonden. Kwaliteit is
gegarandeerd. Services zijn beschikbaar vanaf € 75, - (exclusief proefsessie,
bijkomende kosten zoals transport, parkeren etc.)
•

Proefsessie inclusief advies € 45, -

Neem contact op voor verdere informaties

BRUIDS MAKEUP
Bruid make-up op locatie of thuis vanaf € 200,- (inclusief introductiekorting 20%,
intakegesprek, proefsessie & materialen). Op aanvraag kan ISAFRINA ook haar
services aanbieden aan trouwgasten (vooraf aangegeven).
•
•

Proefsessie bruid make up €100
Make up voor trouwgasten €50 p.p

Neem contact op voor verdere informaties

ISAFRINA HENNA DIENSTEN
Heavy Bruid Henna -------€200 (inclusief introductiekorting 20%)
Henna design tot halverwege de onderarm, de voeten tot aan de enkels plus extraatje.
Extra: Strip henna voor een someone special zoals een moeder, zus, schoonmoeder, etc

Simple Bruid Henna-------€150 (inclusief introductiekorting 20%)
Simple henna design tot de pols voor-en achterkant , de voeten tot aan de enkels plus
extraatje.
Extra: Strip henna voor een someone special zoals een moeder, zus, schoonmoeder, etc

Henna hour (HH)-----------€100
Simple design op de palm van een hand voor op een meidenavond, verjaardag, etc. Max 8
personen.
Komt uw keuze niet voor in dit lijst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ISAFRINA
om dit bespreekbaar te maken. De diensten worden op locatie of thuis aangeboden.

Let wel: De introductiekorting van 20 % geldt eenmalig per klant en alleen op de
bruidsdiensten. Betalingen worden te alle tijden vooraf gedaan. Lees de
voorwaarden om misverstanden te voorkomen.

