
Openingstijden: 

Dinsdag 9.00 – 17.00 uur 

Vrijdag  9.00 – 17.00 uur 

Zaterdag 9.00 – 17.00 uur  

 2021 

 
Manicure    

Standaard manicure                 30 min. € 25,00 

▪ Nagels modelleren 

▪ Nagelriemen verzorgen 

▪ Verzorgende handcrème 

▪ Verzorgende basislak 

 

 

Luxe manicure                 60 min. € 40,00 

Is de standaard manicure plus:   

▪ Nagelbad met amandelolie 

▪ Handpeeling 

▪ Handmassage 

 

Nagels k(l)eurig lakken   30 min. € 10,00 

 

 

 

Pedicure  
 

Standaard pedicure                45 min. € 35,00 

▪ Nagels knippen 

▪ Nagelriemen verzorgen 

▪ Eelt en/of likdoorns verwijderen 

▪ Verzorgende voetencrème 

 

 

Luxe pedicure 

Is de standaard pedicure plus:   60 min. € 45,00 

▪ Voetenpeeling 

▪ Voetenmasker 

▪ Voetenmassage 

 

Nagel k(l)eurig lakken   30 min. € 10,00 

 

 

 

 Wij werken met producten van: 

Schoonheidssalon  

WenneCare  

 

 

Arendshorst 1  

2317 CP Leiden      

06-14392640 

 

www.wennecare.nl  

 wennecare@gmail.com   
 

 

Behandelingen worden alleen uitgevoerd op 

afspraak.  

U krijgt altijd een persoonlijke behandeling die 

voor uw huid op dat moment het beste is.  

Bij annulering minder dan 24 uur van te voren 

of het helemaal wegblijven van uw afspraak 

zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in 

rekening te brengen. 

 

 

 

 

 

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar. 

Like WenneCare op facebook 

Leonie Wenneker 

 
Schoonheidsspecialiste 

 

Pedicure & Visagiste 
 

 
 



Voor specialiteiten zie PUURR Rituelen 

Ontharen gelaat 

 

Epileren/harsen wenkbrauwen  30 min. € 11,00  

Harsen bovenlip of kin   15 min. € 11,00 

Harsen bovenlip en kin   30 min. € 19,00  

Harsen wangen    15 min. € 14,50 

 

Ontharen lichaam 

 

Harsen onder- of bovenbenen  30 min. € 27,50   

Harsen hele benen   60 min. € 49,50  

Harsen bikinilijn of oksels   15 min. € 17,50  

Harsen armen    30 min. € 20,00   

Harsen rug    30 min. € 30,00  

 

Lichaamsbehandelingen 

  

Rug-, nek- en schoudermassage  30 min. € 27,50  

Rugmassage + cupping rug  45 min. € 34,50   

Rugmassage en rug scrub  45 min. € 34,50  

Lichaamsmassage   60 min. € 52,50  

Benen cupping massage  45 min. € 40,00  

BBB behandeling cupping  60 min. € 60,00 

(Buik, Billen en Benen)  

 

Hot & Cold stone massage 

  

Rug-, nek en schouders   30 min. € 27,50 

Hot-stone rug & rugmassage  60 min. € 50,00   

Achterzijde lichaam & voeten  60 min. € 50,00  

 

 

Kokosstempelmassage 
 

Een lichaamsmassage met warme scrubstempels en 

warme kokosstempels in combinatie met warme 

massageolie.  

Een echte wellness behandeling...          90 min. € 72,50 

 

Chocolade Sensatie  
Een chocolade scrub en een rugmassage met 

warme chocoladeolie, gevolgd door een 

chocolademasker.  

Voor de echte chocolade liefhebber..  60 min. € 52,50 

Toe te voegen aan iedere gezichtsbehandeling 
 

 

▪ Acid peel (Fruitzuur peeling)             15 min. € 10,00 

Haalt een nieuwe doorbloede  

huid tevoorschijn 

 

▪ Alginaat masker               15 min. € 10,00 

Vitamine boost; 10 keer meer  

voedend dan een crème masker 

 

▪ Hydra Stamps               15 min. € 10,00 

Warme buidels gevuld met  

lijnzaad en lavendel  

Ultieme vochtboost ! 

 

▪ Rug Rhassoul Detox              30 min. € 22,50 

Scrub pakking  

verwarmend of verkoelend 

 

 

Bindweefselmassage        30 min. €   27,50 

        Kuur 5x € 110,00        

                                                       

 

Intensieve massage van de dieper gelegen huidlagen 

om verslapping van de huid te verminderen/voorkomen.  

Bij te boeken bij iedere gezichtsbehandeling of los.  

Bij een kuur wordt het beste resultaat behaald. 

5e keer is gratis, kaart is 9 maanden geldig. 
 

Wimpers & wenkbrauwen verven 
 

Wimpers  30 min. € 12,50 

Wenkbrauwen  15 min. € 10,00 

Wimpers & wenkbrauwen  30 min. € 20,00 

 

 

Visagie  
 

Make-up advies  60 min. € 42,50  

Make-up speciale gelegenheid  45 min. € 32,50  

Proef bruidsmake-up  60 min. € 50,00   

Bruidsmake-up definitief  45 min. € 40,00 

  
Gezichtsbehandelingen 

 

Reinigende behandeling           45 min.   € 45,00 
 

▪ reinigen van de huid 

▪ vapozone (stoomapparaat) 

▪ onzuiverheden verwijderen 

▪ masker 

▪ dagverzorging 

 

 

Standaard behandeling            60 min.   € 55,00 

 

▪ reinigen van de huid 

▪ epileren van de wenkbrauwen 

▪ vapozone (stoomapparaat) 

▪ onzuiverheden verwijderen 

▪ gezichtsmassage 

▪ masker 

▪ dagverzorging 

 

 

Heren behandeling             60 min.   € 55,00 

 

▪ reinigen van de huid 

▪ peeling 

▪ evt. bijwerken v/d wenkbrauwen 

▪ vapozone (stoomapparaat) 

▪ onzuiverheden verwijderen 

▪ gezichtsmassage 

▪ masker 

▪ dagverzorging 

 

 

Complete behandeling            90 min.   € 70,00 

 

▪ reinigen van de huid 

▪ peeling /scrub 

▪ epileren van de wenkbrauwen 

▪ hand – en arm massage 

▪ vapozone (stoomapparaat) 

▪ onzuiverheden verwijderen 

▪ gezichts- decolleté en nekmassage 

▪ masker 

▪ dagverzorging 

 


