
Schoonheidssalon B•You pure wellness

Na het behalen van het internationale Cidesco 

diploma in 1991 in Denemarken reisde Helle 

naar Nederland om daar een half jaar stage 

te lopen en vervolgens werkzaam te zijn bij 

‘Schoonheidsinstituut Marion’ te Utrecht. 

In Kopenhagen heeft ze vervolgens gewerkt in 

een parfumerie in combinatie met het behalen van 

een parfumeriediploma. Zij was in die periode ook 

werkzaam in Gentofte ziekenhuis (elektrisch ontharen) 

te Kopenhagen. Weer terug in Nederland heeft ze 

eerst twee jaar gewerkt bij de ‘Body Boutique’ in de 

Breestraat te Leiden, en vervolgens vijf jaar bij ‘House 

of Graces’ op de Hooigracht te Leiden.  In april 2005 

heeft ze schoonheidssalon ‘B•You’ geopend. 

Een persoonlijke benadering en aandacht voor 

de klant in combinatie met een prima prijs- 

kwaliteitsverhouding is de basis waarop zij al 

haar klanten weet te binden. Mede door haar 

jarenlange ervaring en specialisaties weet zij in de 

behandelingen ontspanning en rust te brengen, 

waarnaar de veeleisende klant op zoek is.  

Alle Maria Galland huidverzorgingsproducten zijn 

verkrijgbaar voor thuisgebruik als extra aanvulling om 

een optimaal resultaat te bereiken.

Speciale cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in de salon.

Maak een afspraak
Om onze klanten de optimale rust en aandacht te kunnen 

bieden is de salon alleen geopend op afspraak. Voor het 

maken van een afspraak of voor het kopen van o.a. Maria 

Galland producten en cadeaubonnen, vragen wij u om 

telefonisch of per mail contact op te nemen. 

Helle Schødt Ancher
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www.b-you.nu

Adres:
Hoogmadeseweg 4
2351 CS Leiderdorp

Tel. 071 - 541 05 08
E-mail: helle@b-you.nu 
Internet: www.b-you.nu

Maandag 08.30 - 22.00 u.

Dinsdag 08.30 - 22.00 u.

Woensdag 08.30 - 14.00 u.

Donderdag 08.30 - 22.00 u.

Vrijdag 08.30 - 17.00 u. 

Zaterdag 08.30 - 17.00 u.

(Zaterdagen om de week) 

Gezichtsbehandelingen  •  Lichaamtreatments
Massagetherapieën • Visagie / Make-up • Arrangementen 

Schoonheidssalon B•You
pure wellness

Splinterlaan 156/1e etage
2352 SM Leiderdorp

Tel. 06-22737324

Splinterlaan 156 / 1e etage
2352 SM Leiderdorp

Mobiel & WhatsApp:
                    06-22737324



Kent u het gevoel dat u er weer eens nodig aan 

toe bent om  te ontstressen? Dan bent u bij  

B•You schoonheidssalon aan het juiste adres.

In onze salon kunt u, man en vrouw, terecht voor gezichts- 
en lichaamtreatments of arrangementen zoals in deze 
brochure zijn opgenomen.

Wij willen dat iedere gast zich omringd voelt door
persoonlijke aandacht en deskundigheid in een omgeving die 
rust en schoonheid uitstraalt. Het zal u daarom onmiddellijk 
opvallen dat er in onze salon geen klokken aanwezig zijn.

Wij werken met het gerenommeerde Franse merk  
’Maria Galland’, een merk dat zich net als onze salon 
onderscheidt door haar innoverende karakter.

B•You hanteert hoge kwaliteitsnormen, waardoor de 
schoonheidsbehandelingen in de salon iedere keer net 
even anders zijn. 
       
Overtuig u zelf en maak binnenkort een afspraak voor  
een behandeling! Tot ziens.

Welkom
Diepreinigend/Power-nap Ca. 45 min.

Een evenwichtherstellende behandeling voor de 
onzuivere huid. Het antwoord op alle behoeften van de 
vette/gecombineerde huid. Een intensieve behandeling 
met een verbluffend resultaat.  

Soin Homme Galland Ca. 45 min.

Mannen, let op! Wilt u niet af en toe bijkomen van uw 
drukke bestaan? Het vochtherstellende crème- en het 
verkoelende masker zorgen voor nieuwe energie en zijn 
totale oppeppers. De huid wordt gehydrateerd, rimpels 
worden verzacht. Verwen uzelf met deze adempauze en 
de power voor een aantrekkelijk, mannelijk uiterlijk!

Classique Ca. 75 min.

De behandeling voor de klant, die de combinatie wil van 
een goede reiniging en een ontspannen gelaat 
en/of decolleté massage. Een vitaliserende en 
evenwichtherstellende behandeling, waarbij u helemaal 
tot rust komt.

Masque Thallasso Ca. 75 min.

Het aangenaam verkoelende powermasker met 
zeealgen voor een extra hoeveelheid vocht. Onderga 
een uniek gevoel van opwekkende frisheid, een 
maximum aan verzorging en welbevinden. Extracten van 
Bretonse bruine algen ontdoen de huid van negatieve 
milieu-invloeden en zorgen voor intensieve hydratatie 
van de huid. Microalgen zetten de doorbloeding aan en 
activeren de stofwisseling. Een perfecte minivakantie 
voor uw huid.          

Cocon Anti-stresstreatment Ca. 120 min.

Exclusieve weldadige behandeling voor iedere huid. In 
een cocon van gaas en schuim wordt schoonheid tot een 
nieuw leven gewekt en uw huid voelt aan als herboren. 
Deze behandeling koppelt uiterst moderne hightech 
preparaten aan een perfecte anti-stress behandeling, 
waarbij in elke fase een stimulerend massageritueel 
wordt uitgevoerd.  Energie opdoen, ontspannen, uzelf 
laten verwennen.

Modellage Thermotreatment Ca. 120 min.

Het zichzelf verwarmend masker met dieptewerking 
dat zich miljoenen keren heeft bewezen. De oplossing 
van alle schoonheidsproblemen in 3 varianten: 
intensief vochtherstel, effectieve anti-age verzorging 
en regulerende behandeling van een onzuivere en 
gevoelige huid. Het resultaat: de teint ziet er verfrist, 

verjongd en als ‘gelift’ uit.

Microdermabrasie
Een veilig en pijnloos alternatief voor huidproblemen 
zoals acne, expressierimpels en schade door de 
zon. Microdermabrasie heeft zich ontwikkeld tot een 
onmisbaar onderdeel van de moderne huidverzorging. 
De procedure is snel, pijnloos en het resultaat 
is verbluffend. Voor meer informatie  over deze 
behandeling kunt u contact opnemen.

Arrangementen
 

De Luxe Ca. 120 min.

 • Behandeling Classique m/Handpakking 
 • Behandeling Classique m/Pedicure de Luxe

Duo-behandelingen
Het is ook mogelijk een duo-behandeling te ondergaan 
in dezelfde ruimte. Vraag in de salon naar de diverse 
mogelijkheden.

in schoonheidssalon 
B .You pure wellness

Gezichtsbehandelingen 

Helle Schødt Ancher


