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Inlichtingen

ELEMENTAIRE GELAATSVERZORGING

BAD EN DOUCHE
Vanaf 60 jaar. Heb je thuis moeilijkheden bij het nemen van een bad of douche?
Dan kan je in de volgende dienstencentra terecht voor een voor een deugddoend bad of
een verkwikkende douche:

De Balsemboom, Van Volden, ‘t Werftje, De Garve, Ter Leyen, Levensvreugde
Prijs: € 1 inwoners van Brugge
€ 4 bezoekers buiten Brugge

VOETVERZORGING
Vanaf 60 jaar. Een professionele pedicure zorgt voor een elementaire voetverzorging.
Enkel op afspraak.
De Balsemboom
Van Volden
’t Reitje
’t Werftje
De Garve
Meulewech
Levensvreugde
Ter Leyen
d’Oude Stoasie
De Zonnebloem
Sconevelde
De Dijk
Prijs: € 14

elke woensdagvoormiddag
elke donderdagvoormiddag
elke 2de en laatste woensdagnamiddag
elke maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag
2-wekelijks op donderdagnamiddag
elke 1ste en 3de woensdagnamiddag
elke 3de maandag van 8.30 - 10 u. & 14.50 - 16.30 u.
elke 1ste dinsdagnamiddag, 2de 3de en 4de maandagnamiddag
elke 2de, 3de en 4de dinsdag van 14.45 - 17 u.
2-wekelijks op donderdagnamiddag
elke laatste maandag
elke maandagvoormiddag

Voor Bruggelingen vanaf 60 jaar. Een professionele schoonheidsspecialist(e) geeft je een
gelaatsverzorging van 30 minuten. Per sessie krijg je een demaquillage, wordt er een
masker aangelegd, krijg je een korte gezichtsmassage en wordt er een verzorgende
dagcrème aangebracht. Enkel op afspraak.
De Balsemboom
Van Volden
’t Werftje
De Garve
Meulewech
Levensvreugde
Ter Leyen

2-wekelijks op woensdagvoormiddag
2-wekelijks op dinsdag van 9 tot 16 u.
wekelijks op dinsdag van 9 tot 17 u.
2-wekelijks op maandag van 9 tot 16 u.
donderdag op afspraak
3de woensdag van 9.30 tot 17 u.
donderdag op afspraak

Prijs: € 15
Indien gewenst kan men zich met eigen make up voor € 2 extra laten opmaken.

MANICURE
Voor Bruggelingen vanaf 60 jaar. Je handen krijgen een nagelbad en een verzorging van
de nagelriemen. Daarna volgt het knippen, vijlen en polijsten van de nagels.
Je handen worden verzorgd met een lotion. De dames kunnen gerust hun eigen nagellak
meebrengen om de manicure tot in de puntjes af te werken.
De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. Enkel op afspraak.
De Balsemboom
Van Volden
’t Reitje
’t Werftje
De Garve
Meulewech
Ter Leyen
Prijs:

€ 12

2-wekelijks op woensdagvoormiddag
elke 2de dinsdag van de maand
2de woensdagvoormiddag
woensdagvoormiddag
elke donderdag afwisselend in de voor-of namiddag
elke 3de vrijdagnamiddag van de maand
donderdag

