
Hart voor uw 
uiterlijke verzorging

Schoonheidsspecialist

Gezichtsbehandeling:
● Standaard gezichtsbehandeling 
● Reinigingsbehandeling 

Harsbehandeling:
● Bovenlip 
● Bovenlip en kin  

Diversen:
● Epileren wenkbrauwen 
● Wimpers en wenkbrauwen verven   
● Wimpers of wenkbrauwen verven      
● Manicure incl. nagels lakken      
● Manicure excl. nagels lakken
● Handmassage 

Heeft u nog vragen?
Neem contact op met Beautysalon ‘Parkpracht’ 
via 078 622 00 52.

Kapper en pedicure 

● Knippen dames 
● Knippen dames + watergolven 
● Knippen dames + föhnen 
● Knippen heren 
● Knippen pony 
● Permanent 
● Watergolven 
● Verven (kort haar) 
● Verven (lang haar) 
● Baard trimmen 
● Wassen  
● Wassen en drogen 
● Blonde plukjes 
● Blonde plukjes per folie 
● Opsteken 
● Haarnetjes 
● Haarnetjes                         
● Pedicure (ook op medische indicatie)

● Eksteroog/pit verwijderen         
 

Het Parkhuis
Haaswijkweg Oost 69a
3319 GB Dordrecht
T 078 62 200 00 

info@hetparkhuis.nl
www.hetparkhuis.nl



Beautysalon Parkpracht

Het team van de salon is gespecialiseerd 
in het omgaan met bijzondere doelgroepen, 
zoals met mensen met dementie, Korsakov 
of psychische problemen.

Afspraak maken?

De beautysalon werkt op afspraak. 
De afdeling maakt graag een afspraak voor u. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met uw zorgcoördinator of de beautysalon. 
Natuurlijk kunt u ook zelf een afspraak maken 
in de salon of via 078 622 00 52.

Openingstijden
Beautysalon Parkpracht is geopend op:
● maandag-, dinsdag- en woensdagochtend 
● donderdag en vrijdag de hele dag

Iedereen ziet er graag goed uit. 
Daarom heeft het Parkhuis een 
eigen beautysalon: ‘Parkpracht’. 
Een enthousiast team van kapsters, 
pedicures en een schoonheids-
specialiste staat, op hartverwar-
mende en bekwame wijze, 
dagelijks voor u en uw familie 
klaar. Zij heten u graag van 
harte welkom!

Wij komen ook naar u toe!

De kapsters komen ook graag naar u toe als u 
in het Parkhoff, het Merwehuis, het Dijckhuis of 
(tijdelijk in) Parkstaete woont. De pedicures 
komen naar alle locaties.

In het Merwehuis maken de kapsters gebruik 
van de kapsalon van de Merwelanden. 
Hier zijn alle kappersbehandelingen mogelijk. 

In het Parkhoff en Parkstaete zijn ook alle 
kappersbehandelingen mogelijk met uitzondering 
van verven en permanenten.

Informeert u, als u een afspraak wilt maken, naar 
de exacte dag en tijd waarop de medewerkers 
van de beautysalon aanwezig zijn. Dat voorkomt 
teleurstelling!
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