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De 3Vrouwen 
 

Schoonheidssalon met natuurlijke en biologische 

cosmetica.  
 

In de salon van De 3Vrouwen werken we 

met het merk Primavera. De producten 

van Primavera zijn 100% natuurlijk en 

biologisch. De natuurlijke cosmetica 

behandelingen zijn zoals de lente, vol 

vitaliteit en levenskracht. De natuur geeft 

kostbare oliën, plantenextracten, 

edelstenen en deze kostbare geschenken 

worden verwerkt in de behandelingen.  

 

Komt tot rust in onze salon en laat uw huid verwennen 

met de heerlijke oliën en plantenextracten, samen met 

bijvoorbeeld een ontspannende massage met edelstenen.  

 

Beleef de voelbare en zichtbare verandering van uw huid 

en de bijzondere belevenis voor lichaam en geest. 

 

Wij verheugen ons erop om u te mogen begroeten in onze 

salon. 

 
 
De 3Vrouwen  
  
  



Kwaliteit 

De Primavera cosmetica bestaat uit gecontroleerde & 
gecertificeerde biologische ingrediënten met diverse keurmerken 
zoals: NaTrue, Demeter, BCS Öko-garantie GmbH en ISO. Ze 
bevatten geen synthetische toevoegingen, geen parabenen of 
genetisch gemanipuleerde planten en zijn dierproefvrij. De 
grondstoffen zijn afkomstig uit de biologische Fairtrade landbouw 
of uit eigen biologische teeltprojecten. 
 
Guasha 

In de salon werken we ook met de Guasha techniek, dit is een 
schraaptechniek afkomstig uit Zuidoost-Azië. In de oude 
geschriften van 200 jaar voor Christus was er al sprake van een 
schraapmethode om klachten en/of ziekten uit het lichaam te 
schrapen. Guasha is gericht op het verwijderen van afvalstoffen 
uit het lichaam en het bevorderen van een betere doorbloeding.  
 
Guasha kan bij meer dan 400 klachten/ziekten worden toegepast. 
Zowel als preventief middel, als middel om daadwerkelijk een 
klacht of een ziekte te verlichten. De lijst van klachten die met 
Guasha behandeld kunnen worden is te lang om hier te 
beschrijven maar bevat o.a. pijnsymptomen, nek- en 
schouderklachten, hoofdpijn en migraine, rugklachten, RSI, 
stress, burn-out, reumatische klachten, astma, problemen met 
de spijsvertering en stofwisseling, hoge bloeddruk, chronische 
vermoeidheid enz.  
 
Guasha gezichtsbehandeling  
De Guasha gezichtsbehandeling wordt gedaan met een zachte 
schraaptechniek, met als doel om de energiedoorstroming, de 
doorbloeding en de lymfe circulatie in het gezicht te verbeteren. 
Een Guasha gezichtsbehandeling zorgt voor een betere collageen 
productie, verwijdert afvalstoffen en toxines, geeft een betere 
doorbloeding, vermindert pigmentatie en bevordert een gladde 
en strakke huid. 
  



Prijzen 

 

Gezichtsbehandeling 60 minuten    € 42,00  
Reiniging, peeling, vliesmasker, massage &  

masker, afsluiting met een serum,  

oogverzorging en verzorgende crème. 

 

Gezichtsbehandeling 85 minuten*    € 47,00 
Reiniging, epileren, peeling, vliesmasker,  

massage & masker, afsluiting met een serum, 

oogverzorging en verzorgende crème. 

 
Gezichtsbehandeling 100 minuten*    € 50,00 
Reiniging, epileren, harsen bovenlip, peeling,  

vliesmasker, massage & masker, afsluiting met  

een serum, oogverzorging en verzorgende crème. 

 

Gezichtsbehandeling 120 minuten*    € 57,00 
Reiniging, epileren, verven van de wenkbrauwen 

en/of wimpers, harsen bovenlip, peeling,  

massage & masker, afsluiting met een serum,  

oogverzorging en verzorgende crème. 

 

*Guasha in combinatie met gezichtsbehandeling. 
Meerprijs voor de Guasha behandeling    € 10,00 
 
Guasha therapeutische behandeling 

Therapeutisch schrapen, prijs in overleg, ligt aan de aard van de 

klacht en het behandelplan. U kunt hierover contact opnemen 

met de salon.      Prijs vanaf € 40,00 

 

Guasha gezichtsbehandeling 60 minuten  € 42,00 
Reinigen, Guasha massage & masker. 

 
  



Acne behandeling met Guasha 90 minuten  € 49,50 
Reinigen, peeling, onzuiverheden verwijderen, 

Guasha massage & masker. 

 

Rug behandeling 45 minuten     € 32,50 
Reinigende peeling, rug massage & masker. 

 
Rug massage 25 minuten      € 22,50 
 
Hot-Stone massage 

Hot-Stone rug massage 30 minuten    € 24,50 
Hot-Stone lichaam 1,5 uur      € 57,50 
 

Ontharen 

Epileren wenkbrauwen       €   9,00 
Harsen boven-of onderlip of kin     €   7,00 
Harsen boven en onderlip       €   9,50 
Harsen boven-en onderlip en kin     € 13,00 
Harsen onderbenen        € 20,00 
Harsen onder- en bovenbenen      € 27,50 
 
Verven 

Wimpers verven         €   9,00 
Wenkbrauwen verven        €   8,00 
Wimpers & wenkbrauwen verven     € 12,00 



Special Treatments 
 

Rozenkwarts-rozen behandeling 100 min. € 59,50 

Dit is een liefdevolle verwarmende verwenbehandeling, geniet 
van een ontspannende reis voor jezelf. 
 
Heerlijk verwarmend voetbad met 100% natuurlijke rozenolie en 

rozenkwarts edelsteenremedie (Alaska Essences), voetmassage. 

Gezichtsbehandeling: reiniging, milde peeling, hydraterende 

ampul, uitgebreide massage met warme en koude rozenkwarts 

edelstenen, masker en als afsluiting op de huid afgestemd serum, 

oogverzorging en een verzorgende voedende crème.  

 
Rozenkwarts: opent, verzacht en kalmeert het hart; maakt 
verbinding met het innerlijk kind en verzorgt het; harmoniseert 
het hart, zodat intimiteit met jezelf en anderen mogelijk is en 
blijft. 
 

Amethist-lavendel vanille behandeling 100 min. € 59,50 

Een spirituele behandeling die innerlijke rust geeft, geniet van 
een ontspannende reis voor jezelf. 
 
Heerlijk verwarmend voetbad met 100% natuurlijke 

lavendel/vanille-olie en amethist edelsteenremedie (Alaska 

Essences), voetmassage. Gezichtsbehandeling: reiniging, milde 

peeling, hydraterende ampul, uitgebreide massage met warme 

en koude amethist edelstenen, masker en als afsluiting op de huid 

afgestemd serum, oogverzorging en een verzorgende voedende 

crème. 

 
Amethist: zet de energie van een lagere trilling om naar een 
hogere trilling; deze edelsteen bevordert geestelijke en 
lichamelijke reiniging, spiritueel inzicht en innerlijke rust. Helpt 
de eigen spirituele realiteit te voelen en ervaren. Deze steen heeft 
een kalmerende werking en werkt op het kruinchakra. 



Bergkristal-neroli behandeling 100 min.  € 59,50 

Een behandeling die meer vitaliteit, helderheid en innerlijke 
stabiliteit geeft, geniet van een ontspannende reis voor jezelf. 
 
Heerlijke verwarmend voetbad met 100% natuurlijke neroli-olie 

en de diamant en/of bergkristal edelsteenremedie (Alaska 

Essences), voetmassage. Gezichtsbehandeling: reiniging, milde 

peeling, hydraterende ampul, uitgebreide massage met warme 

en koude bergkristal edelstenen, masker en als afsluiting op de 

huid afgestemd serum, oogverzorging en een verzorgende 

voedende crème. 

 

De diamant edelsteenremedie geeft helderheid aan het 6e chakra; 
harmoniseert de goddelijke en persoonlijke wil door het helder 
kunnen zien; activeert de persoonlijke wil in zijn hoogste vorm, 
laat je illusies doorzien. Geeft je kracht om te handelen in 
overeenstemming met het goddelijke plan.  
 
De edelsteenremedie van het bergkristal geeft nieuwe energie 
aan de aura, de fijnere lichamen en het fysieke lichaam, 
synchroniseert met de natuurlijke trilling van de aarde; voor het 
herstel op alle niveaus. 
 

Je kunt eventueel ook deze behandelingen nog uitbreiden met: 
 

• Epileren wenkbrauwen 
• Verven wenkbrauwen 
• Verven wimpers 

 

 

 

 

 
 
Wanneer u niet kunt, dan s.v.p. minimaal 24 uur voor de behandeling afmelden.  
Bij te late afmelding worden de behandelkosten in rekening gebracht.   
 

  



 

 

Boeken 

Sieraden 

Edelstenen 

Essentiële oliën 

Bloesemremedies 

Schüssler celzouten 

 

 

 

 

 

Salon en winkel 

DE 3VROUWEN 
St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik 

Tel: 077-3526885 

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 

 zaterdag 10.00 - 16.00  

 

 

 
 
  


