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ZADKINE.NL

OPENINGSTIJDEN, RESERVEREN EN BEREIKBAARHEID
U bent van harte welkom in onze schoolsalon op maan- en woensdagen. U kunt 
hiervoor een afspraak maken door te bellen naar (088) 945 24 92 (telefonisch  
bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 16.00). Bij aankomst kunt u zich 
melden bij onze Beauty & Fashionbalie op de begane grond.

Wij bieden ook af en toe de mogelijkheid om op andere dagen klanten in onze 
praktijkles te ontvangen. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden op bovenstaand 
telefoonnummer. 

Naast onze schoonheidsbehandelingen kunt u bij ons ook uw haar laten verzorgen. 
Hiervoor hebben wij een aparte prijslijst met de mogelijkheden. 

Zadkine Beauty & Fashion College
Benthemplein 15
3032 CC Rotterdam
T (088) 945 24 92 



BASISBEHANDELING  € 12,50  60 min.
Reinigen, epileren, massage,  
masker en een dagcrème. 

LUXE BEHANDELING  € 17,50  90 min.
Reinigen, epileren, massage, 
masker, een dagcrème en 
twee modules naar keuze. 

RUG BEHANDELING  € 14,50  60 min.
Reinigen, scrubben,  
pakking en rugmassage. 

COSMETISCHE HAND-  
OF VOETBEHANDELING  € 7,50  60 min.
Inclusief hand-voetmassage,  
nagels lakken, scrub en pakking.

MODULES DIE GEKOZEN KUNNEN  
WORDEN BIJ DE LUXE BEHANDELING
Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Harsen bovenlip
Harsen kin
Diepte reiniging peeling/lysing
Comedonen/milia’s verwijderen
 

LOS TE BOEKEN MODULES  
(EXCL. GEZICHTSBEHANDELING)
Wimpers en  € 5,00  30 min. 
wenkbrauwen verven
Harsen bovenlip en kin  € 5,00  30 min.
Epileren  € 5,00  30 min. 
Vijlen en lakken nagels  € 5,00  30 min.
(vijlen en handmassage)  

LICHAAMSMASSAGE
Rug-, nek-,   € 9,50  25 min. 
schoudermassage
Beenmassage  € 9,50  30 min.
Buik-, decolleté- en  € 9,50  25 min.
armmassage

HARSEN
Harsen armen  € 13,00  25 min.
Harsen oksels  € 10,00  25 min.
Harsen onderbenen  € 13,00  30 min.
Harsen gehele benen  € 20,00  45 min.

ZADKINE BEHANDELING  € 5,00  60 min.
(voor medewerkers en studenten,  
op vertoon van de Zadkine pas)

Reinigen
Keuze uit: epileren, harsen of massage 
Masker en dagcrème 

BEHANDELINGEN

U BENT VAN
HARTE WELKOM! 

Toe aan een rustig moment voor 
uzelf? Kom dan eens langs bij de 
schoonheidssalon van Zadkine 
aan het Benthemplein 15. Een 
sfeervolle schoonheidssalon waar 
u heerlijk tot uzelf kunt komen. 
De verzorging van uw huid is 
onze zorg vanaf het moment  
dat u bij ons binnenkomt. 

In de Zadkine Schoonheidssalon kunt u 
terecht voor diverse behandelingen, onze 
studenten helpen u graag. Tijdens praktijk- 
lessen op school doen studenten al  
praktijkervaring op met de behandelingen 

die ze tijdens hun studie leren. De Zadkine 
Schoonheidssalon biedt onze studenten 
een mooie kans om meer praktijkervaring 
op te doen, door de behandelingen uit te 
voeren bij klanten van de Zadkine Schoon-
heidssalon. Uiteraard voeren de studenten 
de behandelingen uit onder begeleiding 
van een vakdocent. 

Naast het uitvoeren van behandelingen, 
leren studenten om een diagnose-,
advies- en behandelplan op te stellen. 
Daarom hebben ze veel aandacht voor
de klant. Wij vragen van de klant een  
bescheiden vergoeding voor de  
gemaakte kosten.

WAT IS DE ZADKINE 
SCHOONHEIDSSALON?


