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Openingsuren Beauty:  

Dinsdag  8.30 tot 18.00 op afspraak  

Woensdag  8.30 tot 18.00 op afspraak 

Donderdag 8.30 tot 19.30 op afspraak 

Vrijdag   8.00 tot 18.00 op afspraak 

Zaterdag  8.00 tot 16.00 op afspraak 

Openingsuren Coiffure:  

Dinsdag  8.30 tot 18.00 met en zonder afspraak 

Woensdag  8.30 tot 18.00 met en zonder afspraak 

Donderdag 8.30 tot 19.30 met en zonder afspraak 

Vrijdag   8.00 tot 18.00 op afspraak 

Zaterdag  8.00 tot 16.00 op afspraak 

 

BOUDREZ COIFFURE & BEAUTY |SPOORWEGLAAN 2 | 9880 AALTER | 093357071 | WWW.BOUDREZ.BE 

Spoorweglaan 2 | 9880 Aalter | Tel. 09 335 70 71 

info@boudrez.be | www.boudrez.be 
 

Wenst u niet onnodig tijd te verliezen,  

maak dan tijdig uw afspraak via 09 335 70 71 OF via info@boudrez.be 

Meer info via onze website www.boudrez.be        
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KAPSALON            Dames, Heren en jongeren 

Advies gesprekken 

Hoofdhuidmassage 

Brushing 

Snittechnieken 

Kleuren | Mechen 

Camouflage van de grijze haren (ook bij heren) 

Permanent | Ontkrullen 

 

 

 

Historie 

Kevin Murphy is al meer dan 20 jaar werkzaam in de wereld van mode,       

catwalk, film,… . 

Hij is verantwoordelijk voor verschillende cover looks, zoals Vogue, Elle, Marie - 

Claire en vele anderen. 

Hij begrijpt niet alleen de trends, hij creëert ze ook. Kevin Murphy verzorgt ook 

de styling van verschillende beroemdheden zoals Kylie Minogue, Heidi Klum, 

Enrique Iglesias,… en vele anderen. 

 

Producten 

Kevin Murphy haarproducten zijn gecreëerd door Kevin, om zijn behoeften te 

voldoen als een redactioneel haarstylist. Ontevreden met de prestaties van 

de mainstream haarproducten.  Geboren uit deze filosofie ontstond het       

Kevin Murphy aanbod van Shampoos, conditioners, behandelingen en styling 

producten. 

Al de producten zijn SULFAAT & PARABEEN vrij, ze zijn gemaakt van hernieuw-

bare en duurzame bronnen waar het mogelijk is van pure essentiële oliën, 

plantenextracten en natuurlijke antioxidanten. 

De producten van Kevin Murphy zijn cruelty free! 
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SCHOONHEIDSALON         Dames, Heren en jongeren 

In ons schoonheidssalon staat uw schoonheid centraal. 

“Uw schoonheid, onze zorg…” 

 

Wij bieden u een brede waaier aan verzorgingsmogelijkheden aan: 

Gelaatsbehandelingen  

Lichaamsbehandelingen  

Epilaties  

Handverzorgingen 

Voetverzorgingen (esthetisch en medisch) 

Nailstyling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als onze schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd door speciaal       

opgeleide schoonheid consulenten.  

Daarbij wordt er gewerkt met professionele producten zoals Oxynergy Paris, 

Keenwell, Germaine de Capuccini For Men, … 

 

In ons salon bieden wij ook tal van specialisatie technieken aan: 

Mesotherapie  

Velasmooth  

Microdermabrasie  
 

Permanente make-up  

(op aanvraag, wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde permanente make-up consullente) 
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SPECIALITEITEN 

Anti-Cellulitis behandeling met: 

VELASMOOTH 

Ga de strijd aan tegen cellulitis  

met “Velasmooth”.  

 

Een revolutionair toestel dat 4 technieken in 1 combineert. 

- INFRAROOD:   voor een betere doorbloeding 

- RADIO-FREQUENTIE:  om de huid op te spannen 

- PALPEZ-ROULEZ:  drainage en afvoer van de afvalstoffen 

- DEPRESSOMASSAGE: tegen verkleving 

 

Hoe werk het? 

Een basis behandeling duurt 35 minuten voor 1 zone.  

Hoewel de behandeling door de meeste patiënten als pijnloos en  

aangenaam wordt ervaren, bestaat de kans op blauwe plekken.  

 

Optimaal resultaat bekomt men in kuurverband, ook thuis gaat het  

proces nog verder door uw leefgewoontes aan te passen (veel water drinken, 
sporten, wandelen,…) 

 

Velasmooth 1 behandeling 1 zone         € 0065.00 

Velasmooth kuur   1 zone (10 + 1 GRATIS)    € 0650.00 

       2 zones  (10 + 1 GRATIS)    € 1300.00 
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Team Boudrez 

Dirk Boudrez en Silvia De Pauw heten u van harte welkom in hun  

kapsalon en schoonheidssalon. 

Het is een salon waar je naar toe gaat,  

om op uw schoonst terug buiten te gaan. 

Wij beloven u geen mirakels maar wij kunnen wel toveren! 

 

Met meer dan 20 jaar ervaring is Dirk de geknipte persoon,                     

voor al uw haar (problemen).  

Ook Silvia is al meer dan 10 jaar actief in de schoonheidssector, zij zal u 

met raad en daad bijstaan bij al uw schoonheidsvragen of kwaaltjes. 

Want, 

“Uw schoonheid… onze zorg !” 
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PRIJSLIJST KAPSALON   

DAMES  

Wassen en losdrogen            € 15.00 

Brushing kort        (all-in)      € 25.00 

Brushing lang  vanaf schouders    (all-in)      € 30.00 

Dames snit    zonder drogen, zonder brushing       € 35.00 

Dames snit + Losdrogen            € 40.00 

Dames snit + Brushing kort    (all-in)      € 50.00  

Dames snit + Brushing lang    (all-in)      € 55.00 
 

Extra’s: 

Gebruik van de stijltang | krultang         € 10.00 

Opsteken         vanaf      € 30.00 

Intensieve haarverzorging    vanaf      € 10.00 
 

Kleur 

Kleuring ( uitgroei max 1.5cm)          € 42.00 

Kleurshampoo              € 42.00 

Coulage | Lichtbad | Decaperen         € 25.00 

Flash   Mini              € 15.00 

   Deel               € 35.00 

Mechen Traditioneel | Baleage         € 55.00 

   Specifiek            € 60.00 

   Zilverpapier            € 65.00 

Supplement kleur | extra kleuren van de lengtes      € 15.00 
 

Vorm 

Permanent        vanaf      € 40.00  

Ontkrullen Traditioneel of Braziliaans  vanaf      € 45.00 

 

* all-in = wassen, conditioner, brushing en/of snit en styling producten  
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SPECIALITEITEN 
 

MICRODERMABRASIE 

Een diepe peeling van de hoornlaag door het mechanisch afschrapen van 
dode huidcellen. Hierdoor wordt de huid geprikkeld om nieuwe  cellen aan te 
maken en de doorbloeding te stimuleren, daardoor kunnen verdere                
producten en behandelingen beter opgenomen worden door de huid. 
 

De Behandeling: 

Allereerst wordt uw gelaat goed gereinigd, hierna begint de echte behande-
ling. Het toestel zal op de huid heen en weer bewogen worden. (foto1) u zult 
een lichte zuigkracht voelen deze zuigkracht zal de losgekomen huiddeeltjes 
verwijderen van de huid.  

 

Microdermabrasie mini        30 min       €055.00   

(reinigen, microdermabrasie, ampulle, dagcrème) 

Microdermabrasie facial     60 min       €070.00  

(idem mini + extra massage, masker en dagcrème) 

Microdermabrasie mini      Kuur 4 + 1 GRATIS  € 220.00  

Microdermabrasie facial     Kuur  4 + 2 GRATIS  € 280.00  

foto1 
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SPECIALITEITEN 

MESOTHERAPIE 

EXCLUSIEF TE AALTER, REEDS 8 JAAR ERVARING !!! 
 

Mesotherapie met micro- injecties: 

Helpt om de huidveroudering tegen te gaan.  

Vervaagt de rimpeltjes en littekens. Werkt ook haargroei stimulerend, vocht en 
vet-reducerend.  

Gebaseerd op het toedienen van kleine injectie met actieve werkzame     
stoffen. Mesotherapie geeft het beste resultaat in kuur verband. 

 

Mesotherapie Facial  1 behandeling  vanaf    €0 110.00  

      Kuur     vanaf    €0 500.00  

Mesotherapie F-Hair  1 behandeling   vanaf    €   115.00  

      Kuur     vanaf    € 1092.50  

Mesotherapie Body  1 behandeling  vanaf    €0 110.00  

      Kuur    vanaf    €0 500.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE REVOLUTIE IN LICHAAM - HAAR EN HUIDVERBETERING  

BEGINT VANDAAG!!! 

 

Maak NU uw afspraak op: 09 335 70 71 of info@boudrez.be 
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HEREN 

Herensnit               € 23.00 

Herensnit + Color             € 50.00 

Baardsetting              € 07.00 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

JONGEREN 

Boys kindersnit + losdrogen   0 tot 12 jaar     € 15.00  

Girls  kindersnit + losdrogen   0 tot 12 jaar     € 19.00  

Kindersnit + brushing      0 tot 12 jaar     € 28.00 

Student         12 tot 21 jaar    - 20% 

Student +        21 tot 25 jaar    - 10% 
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PRIJSLIJST SCHOONHEIDSSALON  

GELAATSBEHANDELINGEN 

Jongeren 

Jeugdverzorging tot 18 jaar      45 min    € 35.00 

Jeugdverzorging zuiverend tot 18 jaar   45 min    € 30.00 

 

Dames 

Mini gelaatsbehandeling       45 min    € 45.00 

Mini anti-age gelaatsbehandeling    45 min    € 50.00  

Basis gelaatsbehandeling      50 min    € 50.00 

Zuiverende gelaatsbehandeling     60 min    € 60.00 

            70 min    € 65.00 

Vocht inbrengende gelaatsbehandeling   60 min    € 60.00 

            70 min    € 65.00 

Liftende gelaatsbehandeling      70 min    € 65.00 

Liftende gelaatsbehandeling  + oogverzorging 80 min    € 75.00 

Anti– couperose gelaatsbehandeling    60 min    € 60.00 

Sensitieve gelaatsbehandeling     60 min    € 60.00 

Q10 gelaatsbehandeling       60 min    € 60.00 

Kaviaar gelaatsbehandeling      60 min    € 65.00 

 

Oogverzorgingen: 

Basic-eye (reiniging, peeling, oogmassage, oogmasker en oog crème)    € 38.00 

Eye-solution (basic-eye + oogserum + gebruik van het FM-expert toestel)     € 45.00 

 

Heren 

Heren Basic gelaatsbehandeling     30 min    € 35.00 

(Reinigen, peeling, masker en dagcrème) 

Heren Business gelaatsbehandeling    60 min    € 55.00 

(Rugmassage van 5 min, reinigen, peeling, gebruik van vapozone, verwijderen van zwarte puntjes, 
gelaatsmassage, masker, serum, dagcrème) 

Heren Luxery gelaatsbehandeling    70 min    € 65.00 

(Rugmassage van 5 min, reinigen, peeling, gebruik van vapozone, verwijderen van zwarte puntjes, 
gelaatsmassage, masker, serum, dagcrème, vijlen en polieren van de handnagels) 
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SPECIALITEITEN 

Skin Needling system: 

 

Needling systemen worden gebruikt voor een behandelingsproces genaamd 
micro-needling OF huid-needling. Het is een collageen stimulerende therapie. 

Deze therapie wint snel aan populariteit bij de sterren in de UK, VS,… .  

En NU ook in AALTER ! 

Het skin needling programma  resulteert in een verbetering van uw huidtextuur    
bij o.a. acne en littekens, grove poriën,  brandwonden,  rimpeltjes, lijntjes zowel     
in het gelaat als op de decolleté.  

Ook op het lichaam kan u de skin-roller gebruiken voor de behandeling             
van littekens en striae. 

 

Skin needling gelaat         per beurt  € 055.00 

Skin needling gelaat + hals       per beurt  € 060.00 

Skin needling gelaat + hals + decolleté    per beurt  € 070.00 

Skin needling kuur gelaat (5 beurten + 1 GRATIS)      € 275.00 

Skin needling kuur gelaat + hals (5 beurten + 1 GRATIS)     € 300.00 

Skin needling kuur gelaat + hals + decolleté (5 beurten + 1 GRATIS)  € 350.00  
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MESOTHERAPIE 

EXCLUSIEF TE AALTER, REEDS 8 JAAR ERVARING ! 

 

Mesotherapie needle free: 

Er wordt gebruik gemaakt van het FM-Expert Toestel, het toestel werkt volgens 
het principe van electroporatie en foto bio stimulatie (LED Therapie).  

Het bevorderd de opname van de gebruikte producten. 

 

        

 

       Mesotherapie Needle Free:   

       1 behandeling       € 095.00 
       Kuur 5 beurten       € 430.00 
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Dag maquillage / Avond maquillage / Feest maquillage   
   

Dag maquillage              € 20.00 

Avondmaquillage / Feest maquillage         € 25.00 

Valse wimpers              € 35.00 

Verven van de wenkbrauwen           € 10.00 

Verven van de wimpers            € 10.00 

Verven van de wenkbrauwen en de wimpers       € 15.00
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LICHAAMSBEHANDELINGEN 

Massages: Traditionele lichaamsmassage  60 min      € 50.00 

    Rugmassage      30 min     € 30.00 

Lichaamspeeling + hydraterende balsem         € 30.00 

Lichaamspeeling + lichaamsmassage         € 70.00 

Lichaamspeeling + pakking algen of modder + balsem    € 30.00 

Rug behandeling (reinigen, peeling, vapozone, rugpakking)     € 50.00 

Anti-cellulitis behandeling met de Velasmooth      € 65.00 

 

 

EPILATIES      

Wenkbrauwen / Bovenlip / Kin          € 08.00   

Bovenlip en kin              € 10.00 

Gelaat volledig (bovenlip, kin en wangen)         € 12.00 

Oksels                € 15.00 

Armen                 € 15.00 

Bikinilijn   Traditioneel            € 15.00
   Braziliaans (inclusief schaamlippen)       € 32.00 

Onderbenen                € 20.00 

Bovenbenen              € 20.00 

Onderbenen EN bovenbenen          € 35.00 

Rug OF Torso Met hars           € 30.00 

    Met tondeuse          € 20.00 

Rug EN Torso Met hars           € 45.00 

    Met tondeuse          € 30.00 
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HANDVERZORGINGEN  

Vijlen en lakken van de nagels of polieren van de nagel     € 10.00 

Manicure    inclusief handcrème en lakken      € 15.00 

French Manicure  inclusief handcrème en lakken       € 20.00 

Paraffine bad voor de handen            € 15.00 

 

 

VOETVERZORGINGEN 

Esthetische pedicure  inclusief voetbad, voetcrème en lakken     € 25.00 

Medische pedicure  inclusief voetbad, voetcrème en lakken     € 35.00 

Paraffine bad voor de voeten           € 15.00 

 

 

NAILSTYLING 

Gel 

Nieuwe set gelnagels met tips           € 50.00 

Nieuwe set gelnagels op eigen nagel          € 42.00 

Bijwerken van de gelnagels na 3 weken         € 38.00 

Supplement voor steentjes of sjablonen         € 00.50 

 

Semipermanente polish* 

Nieuwe set SoPolish, naturel of in kleur          € 35.00  

Nieuwe set SoPolish, French            € 38.00 

 

Extra’s 

Afnemen van So-Polish, geen na verzorging       € 05.00 

Verwijderen van Gel of So-Polish + manicure        € 20.00 

Teennagels met gel of met So-Polish         € 35.00  

“LCN-Pedique”:  Professionele behandeling tegen schimmelnagels  

    voor dames EN voor heren         € 50.00 

 

 

* Wat is Semipermanente polish OF So-Polish? 

Het is een vernieuwend en innovatief  product.  Het heeft de houdbaarheid en stevigheid 
van een gel, maar het oogt zo dun als nagellak. Verkrijgbaar in verschillende kleuren,      
naturel of French.            


