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Januari 2020

Wellness

Wellness

The Beauty Spa and Wellness
from nature

Acties

Actie Behandeling Prijs Tijd

Duo Massage Acties
U wilt lekker samen met je partner, vriend of vriendin, broer 
of zus vader of moeder, oom of tante of gewoon met een 
kennis   tegelijk gemasseerd worden in de zelfde ruimte.

Dan bent u bij Artiscent Wellness aan het juiste adres voor 1 
van de duo massages

1

Duo Nek Schouder Rug Massage
Een Nek Schouder Rug Massage heb je nodig wanneer u 
onder druk moet presteren, stress ervaart of een emotioneel 
moeilijke periode beleeft, tijdens het onder druk moeten 
presteren of u heeft veel last van stress kan de spanning in 
uw nek, schouders en rug snel oplopen. U voelt dat spieren 
verkrampt zijn, u last heeft van pijn of niet soepel kunt bewe-
gen.

Door een goede en iets krachtige Nek- Schouder- Rug Mas-
sage worden alle spieren losgemaakt, verdwijnen de span-
ningen en krijgt u weer ruimte om een ontspannen gevoel 
toe te laten.

Laat ons u een weldadige massage van nek, schouder en 
rug geven, zodat u er daarna weer tegenaan kunt.

€ 95,-

Normale 

prijs              
2 Personen

€ 100,-

1 Uur

2

Duo Combinatie Massage met Hotstone
30 Minuten Ontspanning / Relax Massage 

+ 

30 Minuten Hotstone Massage

De spieren even lekker los laten masseren doormiddel 
van een 30 minuten durende Ontspanningsmassage en 
deze  vervolgens te vervolgen met een 30 minuten durende        
Hotstone massage. De warmte van de hotstones dringen 
diep door in uw lichaam en zullen je spieren totaal doen 
ontspannen, dit moet je een keer ervaren hebben hoe fijn   
en geweldig dit is.

€ 99,-

Normale 

prijs              
2 Personen

€ 110,-

1 Uur
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3

Duo Ontspanning / Relax Massage
In de moderne tijd is ontspanning iets heel kostbaars ge-
worden. Een rustpunt in ons hectische leven is dan een ont-
spannende massage. Dit is een klassieke massage en vooral 
geschikt voor gezonde mensen, die voelen dat het hen niet 
meer lukt om de spanning in hun spieren terug te brengen 
tot een prettig aanvoelend niveau.

Het betekent lekker liggen je ontspannen en je spieren    
soepel laten masseren met de natuurlijke massage olie van 
artiscent.

Wilt u een stevige massage dan kun je kiezen voor een:

Duo Nek Schouder Rug Massage – NU 1 UUR VOOR € 95,-

Duo Sportmassage  – NU 1 UUR VOOR € 100,-

Duo Traditionele Thaise Massage – NU 1 UUR VOOR € 100,-

€ 83,50

Normale 

prijs              
2 Personen

€ 85,-

1 Uur

4 Zout Therapie Massage € 50,- 1 Uur

5
Haar Knippen + Wassen                                                                                                                                           

       

Ook voor je haar knippen bent u welkom bij ons, je kan het 
ook goed in combinatie doen met een ander behandeling

€ 19,-

Deze acties zijn geldig van 01-01-2020 t/m 31-01-2020.                                                                                       
Niet geldig in combinatie met andere acties en of Kortings- Kadobonnen.

Wilt u, een onvergetelijk kado geven.                                                                                                                                           
Dan is een kadobon een perfecte keuze.                

Kado Tip

Bepaal zelf het bedrag of behandeling dat 
u graag kado wilt geven.
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Nieuws

Artiscent Wellness 

Is niet verhuisd en gaat niet meer verhuizen 

Wij blijven de komende jaren zitten waar we zitten

aan de 

Kanaalkade 48 Alkmaar 

Social media
Volg ons ook op

Vacatures / Werken bij Artiscent Wellness
Kom jij ons team versterken ?
Wij zijn met spoed opzoek en hebben vacatures vrij voor:                                                                                                         
 (Bij voorkeur Aziatische of Thaise mensen)
- MASSEUR / MASSEUSES                                                                                            
- SCHOONHEIDSPECIALISTE  / PEDICURE                                                                                                         
- KAPSTER / KAPPER                                                                                                                             
- NAGELSTYLISTE /NAGELSTYLIST                                                                                                                                     
                                                                                                                             
Kom jij ons Team versterken, woon jij in de buurt van Alkmaar 
en vindt jij het leuk om voor mensen te zorgen en ze een goed en warm 
gevoel te geven, mail dan je cv + pasfoto naar info@artiscentwellness.nl.
Voor meer info kan je ook bellen 06-42703012

https://www.artiscentwellness.nl/behandelingen/permanente-make-up-alkmaar/
https://www.facebook.com/ArtiscentWellness
https://www.instagram.com/artiscentwellness/
https://twitter.com/ArtiscentBeauty
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http://www.artiscentwellness.nl/category/vacatures/


Pagina 4

Kom jij ons team versterken                 
Vacatures / Werken bij Artiscent Wellness

Wij zijn met spoed opzoek en hebben vacatures vrij voor:                                                                                                         
 (Bij voorkeur Aziatische of Thaise mensen)
- MASSEUR / MASSEUSES                                                                                            
- SCHOONHEIDSPECIALISTE  / PEDICURE                                                                                                         
- KAPSTER / KAPPER                                                                                                                             
- NAGELSTYLISTE /NAGELSTYLIST                                                                                                                                     
                                                                                                                             
Vacature: MASSEUR / MASSEUSES 
(Bij voorkeur Aziatische of Thaise mensen)

Wij zijn op zoek naar ervaren en of opgeleide Thaise masseuse / masseur 
die Traditionele Thaisemassage / Sportmassage / Relaxmassage / Voet-
massage kunnen geven.

Vacature: MASSEUSES  / SCHOONHEIDSPECIALISTE  / PEDICURE  
(Bij voorkeur Aziatische of Thaise mensen)

Wij zijn op zoek naar ervaren en of opgeleide schoonheidsspecialisten 
die lichaamsbehandelingen / gezichts en pedicurebehandelingen kunnen 
geven.

Kom jij ons Team versterken, woon jij in de buurt van Alkmaar 
en vindt jij het leuk om voor mensen te zorgen en ze een goed en warm 
gevoel te geven, mail dan je cv + pasfoto naar info@artiscentwellness.nl.
Voor meer info kan je ook bellen 06-42703012

Social media
Volg ons ook op
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We love nature, we love you.

Artiscent Wellness  
Kanaalkade 48 

1811 LS Alkmaar
072-2200422                                                                                                                                           

                                                                                       
Bij geen gehoor kunt u bellen: 

voor de Beautysalon                                                                                
06-42703013                                                                

voor Algmene Zaken en                                                                
verkoop artiscent producten                                                            

06-42703012
                                                                                    

www.artiscentwellness.nl
info@artiscentwellness.nl

Voor Beauty, Spa & Wellness afspraken kunt u bellen, 072-2200422 of 06-42703013
Afspraken zijn mogelijk van Maandag t/m Zaterdag.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Bij afmelding graag 24 uur van te voren berichten anders zijn we genoodzaakt kosten in rekening 
te brengen.

10:00 uur - 18:00 uur.
10:00 uur - 18:00 uur.
10:00 uur - 18:00 uur.
10:00 uur - 21:00 uur. KOOPAVOND
10:00 uur - 18:00 uur.
10:00 uur - 18:00 uur.

Openingstijden

Contact
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