GEZICHTSBEHANDELINGEN
OOLABOO SKIN CARE CEREMONIES
Iedere ceremonie met Oolaboo wordt ervaren als een bijzondere behandeling;
professioneel en met veel zorg en aandacht. De keuze van onze ceremonies en producten
worden afgestemd op de gesteldheid van de huid op dat moment.
Een Oolaboo behandeling bij Oudtside geeft u kosteloos toegang tot de wellness
faciliteiten van hotel Merlet. (U dient zelf een badjas mee te nemen).



Instant face ceremony (45 minuten)

♀♂

€45,00

Tijdens deze voedende, herstellende en beschermende ceremonie maken we
gebruik van antioxidanten. Wij bieden een effectieve bescherming tegen externe,
agressieve biologische- en milieu invloeden die dagelijks de huid beschadigen en
verzwakken. De behandeling is geschikt voor iedereen die extra bescherming van
de huid wenst.








My temple handwas ritueel
Reiniging
Peeling
Masker
Gezichtsmassage

Pure clarifying face ceremony (45 minuten)

♀♂

€49,95

Deze ceremonie brengt de huid terug in balans. De werkstoffen helpen bij het
verbeteren en het in balans brengen van een onzuivere tot vette huidconditie.
Tijdens de ceremonie is het doel de talgproductie te normaliseren en de porien te
verfijnen. Het resultaat is een frisse, egale en zuivere huid.








My temple handwas ritueel
Oil control reiniging
Huid analyse
Oil control peeling
Diepte reiniging
Speciaal masker
Oil control dag / nacht verzorging



Pamper me tranquil tea ceremony (75 minuten)

♀♂

€74,50

Deze behandeling is gebaseerd op de Japanse thee ceremonie. De sleutelwoorden
voor deze ceremonie zijn voeden, beschermen, beleven. De huid wordt overspoeld
met voedende en hydraterende ingredienten voor een frisse gezonde uitstraling.
Laat u in 75 minuten meevoeren met de holistische massagetechnieken uit het
Westen, Oosten en Hawai. Heerlijke warme olie, lange massagebewegingen met
hand en onderarmen.












Matcha thee ceremonie
Reiniging
Epileren
Verven / harsen naar keuze
Lomi lomi massage
Masker met pure Matcha thee
Arm massage
Super Foodies crème
Lichte dag make-up

Preventive aging face ceremony (75 minuten)

♀♂

€74,50

De ceremonie is ontwikkeld voor een preventief, anti-aging resultaat. We focussen
ons hierbij op het optimaal hydrateren, opvullen van beginnende fijne lijntjes en het
egaliseren van het huidoppervlak. Tevens wordt de collageenvernieuwing
gestimuleerd voor een optimale elasticiteit.











My temple handwas ritueel
Reiniging
Huidanalyse
Epileren
Verven / harsen naar keuze
Diepte reiniging
Massage
Masker
Ageless nutrition dag / nacht verzorging
Lichte dag make-up



Relieve intense face ceremony (75 minuten)

♀♂

€76,50

De ceremonie herstelt en kalmeert optimaal de gevoelige, couperose / rosacea en
weerstandloze huidconditie. De behandeling is zeer voedend en uitermate zacht
om de huid zijn eigen kracht terug te geven. De huid zal zijdezacht en gekalmeerd
aanvoelen.














My temple handwas ritueel
Reiniging
Peeling
Diepte reiniging
Epileren
Verven / harsen naar keuze
Essentiele cocktail
Herstellend masker
Gezichts- en handmassage
Safeguard dag / nacht verzorging
Lichte dag make-up

Truffle indulgence face ceremony (120 minuten)

♀♂

€92,50

Deze ceremonie verbetert direct de uitstraling vermindert fijne lijntjes en herstelt het
hydratatie niveau van de huid. De exclusieve samenstelling van witte truffel en
antioxidanten, vitamines en appelstamcellen zorgt voor de aanmaak van
collageen. Tevens wordt de celvernieuwing flink geactiveerd.












My temple handwas ritueel
Reiniging
Huidanalyse
Diepte reiniging
Epileren
Verven / harsen naar keuze
Massage
Masker
Relaxerende oog massage
Truffle indulgence dag / nacht verzorging
Lichte dag make-up



Medic skin rebirth ceremony (120 minuten)

♀♂

€95,00

De skin rebirth ceremonie is een behandeling die de huid in 120 minuten volledig
aan het werk zet. Door een combinatie van een zeer intensieve fruitzuur reiniging
en een twee fasen micro acid dermapeel, zorgt dit voor direct zichtbare
vermindering van lijntjes, pigmentvlekjes, littekens en oneffenheden. De effectiviteit
van de actieve ingredienten wordt vergroot door de guasha techniek. Een massage
met stenen van rode agaat. De massage verhoogt de doorbloeding, activeert de
stofwisseling, verwijdert afvalstoffen en is daarom zeer geschikt als behandeling
tegen huidveroudering. Door de intensieve massage technieken die op het
bindweefsel inwerken, vervormen de fibroblasten (bindweefselcellen) waardoor de
huid aangezet wordt tot vernieuwing en er daardoor steviger en jonger uit ziet.










My temple handwas ritueel
Reiniging
Intensieve peeling in 2 fasen
Epileren
Verven / harsen naar keuze
Quasha massage
Super Foodies masker (op basis van Matcha thee)
Skin rebirth dag / nacht verzorging
Lichte dag make-up

Deze behandeling kan in kuurverband worden gedaan van 8 weken. We geven
u graag meer informatie over deze kuur.

LICHAAMSBEHANDELINGEN


Relaxing neck/back ceremony (30 minuten)

♀♂

€35,00

Stressverlagende massage voor nek & rug. De behandeling wordt vervolgd door
een heerlijke scrub van de rug.



Silky cocooning comfort ceremony (60 minuten)

♀♂

€63,00

Deze rustgevende massage is ontwikkeld om de energiebanen te laten stromen, de
spierspanningen op te lossen en om het lichaam weer in balans te brengen. Na
deze massage kunt u nog even nagenieten tijdens het drinken van een kopje
matcha thee.



Ultimate calming ceremony (90 minuten)

♀♂

€91,00

Een onvergetelijke ontspanningsceremonie voor lichaam en gelaat. Na een
heerlijke gezichtsceremonie maakt een ontspannende lichaamsmassage deze
volledige en luxe behandeling helemaal compleet. Op en top verwennerij!

DEELBEHANDELINGEN GEZICHT






Epileren
Epileren en verven wenkbrauwen
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers
Verven wimpers & wenkbrauwen

€17,50
€25,00
€15,00
€15,00
€25,00

WAXING
GEZICHT





Wenkbrauwen
Bovenlip
Bovenlip/kin
Wangen

€17,50
€12,50
€22,50
€15,00

LICHAAM











Oksel
Onder- of bovenarmen
Hele armen
Onder- of bovenbenen
Hele benen
Onderrug
Hele rug
Full Brazilian wax
Brazilian strip
Bikini lijn

€15,00
€17,50
€25,00
€30,00
€47,50
€22,50
€30,00
€35,00
€30,00
€22,00

MANICURE



Manicure (45 min.)
Nagels lakken

€29,00
€12,00

CND SHELLAC
CND SHELLAC is een hypoallergene, 3-free formule (vrij van Formaldehyde, Toluene en
DBP). Shellac zorgt voor tot wel 2-3 weken lang een perfecte hoogglans polish. Voor
iedereen die perfect gestylde nagels wilt.




CND Shellac met mini manicure
CND Shellac verwijderen in combinatie met nieuw aanbrengen
CND Shellac verwijderen

€29,50
€5,00
€7,50

(OVER OUDTSIDE)

Hartelijk welkom op de website van Schoonheidssalon Oudtside.
Mijn naam is Inge Oudt. Ik ben een gediplomeerd schoonheidsspecialiste en na 17
jaar met veel plezier gewerkt te hebben bij Bergen Cosmetics ben ik sinds de zomer
van 2017 eigenaresse van Oudtside.
Een eigen salon was mijn droom. Die droom is nu in vervulling gegaan met een salon
in hotel Merlet gelegen op een mooie locatie in Schoorl. Hier kan u genieten van
een heerlijke behandeling in een ontspannen sfeer, even rustig tijd nemen voor
jezelf.
Ik werk met de producten van Oolaboo. De Producten van Oolaboo sluiten aan bij
mijn eigen visie. Mensen worden zich er meer bewust van dat een stralende huid,
mooi haar en een gezond lichaam niet zonder een gezonde levenswijze en de juiste
producten gaan. Oolaboo producten bestaan zoveel mogelijk uit voedende
werkstoffen die vaak zowel gegeten als op de huid gebruikt kunnen worden, met als
doel de gezondheid van het totale lichaam als de huid te optimaliseren. Want hoe
natuurlijker de ingredienten hoe beter het is. De huidverbeterende producten van
Oolaboo zijn ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande biochemici,
cosmetologen en dermatologen en zijn dermatologisch getest.

(PRODUCTEN)

Oolaboo
Oudtside heeft gekozen om te werken met producten van Oolaboo. De pure
uitstraling en natuurlijke samenstelling van de producten passen perfect bij ons. De
ontwikkeling van de kennis over wat bepaalde stoffen met de huid doen, heeft ons
bewust gemaakt dat natuurlijke bestanddelen het beste zijn. ‘Wat niet veilig genoeg
is om in je mond te stoppen, gebruik je toch ook niet voor je huid?’
Oolaboo is een Nederlands merk en staat voor nutricosmetics. De huidverbeterende
producten (cosmeceuticals) zijn samengesteld met bio-actieve werkstoffen in hoge
concentraties. Deze producten zijn 100% vrij van schadelijke stoffen zoals:
parabenen, minerale oliën, siliconen en sulfaten en bevatten alleen
ingrediënten die onze huid kan absorberen. Speciale cosmetische supplementen
(nutraceuticals) voeden de huid van binnenuit. De combinatie van ‘slikken en
smeren’ geeft hierdoor een optimaal huidresultaat. De juiste keuze van de geschikte
behandeling en producten, volledig afgestemd op uw huidconditie.

LYCON
We kunnen diverse waxbehandelingen (in de volksmond ook wel harsen genoemd)
voor zowel dames als heren gegeven. We waxen met de topwaxes van Lycon
Precision waxes, deze wax is al effectief op haartjes vanaf 3mm! Het prettige aan
deze waxes is dat ze zeer voedend zijn en dat ze er in diverse heerlijke geuren zijn.
We werken snel en hygienisch en het resultaat van de behandeling is een heerlijk
zachte huid. Je kunt bij Oudtside ook terecht voor de populaire Brazilian Wax!









Wanneer moet ik terugkomen?
Na de 1e behandeling maken we graag een afspraak na 3/4 weken voor je 2e
waxbehandeling, na deze 2e behandeling zul je merken dat je écht veel minder
vaak terug hoeft te komen! Gemiddeld om de 4-6 weken.
Is het erg pijnlijk?
Dit valt in de praktijk erg mee! We doen ons best je een uitgebreide en
comfortabele behandeling te geven met een prettige voor- en nabehandeling van
je huid. Meestal is vooral de 1e keer even wennen.
Hygiëne?
Uiteraard staat dit voor ons hoog in het vaandel! We gebruiken de harsspatels maar
1 keer en werken met handschoenen aan.
Wat moet ik aan?
Bij een Brazilian gaan al je kleren uit. Vaak is dit een eerste keer onwennig, weet dat
we dit werk veel doen en dat je je echt niet hoeft te schamen!

Shellac
CND™ SHELLAC™ is in tegenstelling tot andere brands een polish waarbij de
natuurlijke nagel niet beschadigd. Mede hierdoor en dankzij de unieke formule is
CND Shellac™ wereldwijd het nummer één product voor tot wel 2-3 weken lang een
perfecte hoogglans polish. Voor iedereen die perfect gestylde nagels wil, of jou nou
van fel gekleurde nagels houdt of van een natuurlijke french manicure. Doordat de
behandeling van Shellac volledig ‘vijlloos' is, is deze absoluut niet schadelijk voor je
eigen nagel. Daarnaast is Shellac een hypoallergene, 3-free formule (vrij van
Formaldehyde, Toluene en DBP). Deze behandeling wordt ook vaak op de voeten
gedaan, u heeft dan wel tot 8 weken plezier van prachtig gelakte teennagels!

RVB LAB – professionele make-up
Cosmetica met respect voor de omgeving.
Diego dalla Palma heeft zich aangesloten bij het Responsible Care Programma van
bedrijven die betrokken zijn bij duurzame ontwikkeling. Pure Cosmetica zonder
overbodige elementen zoals parabenen, paraffine, minerale oliën, ethyleen glycol,
ftalaten, triclosan of andere ingrediënten die de huid belasten of irriteren.

