Prijslijst 2018
Gelaatsbehandelingen
Kennismakingsbehandeling 30 min.
Reiniging, gommage, dieptereinging, masker

€ 37.50

Basis gelaatsbehandeling 60 min.
Reiniging, gommage, stoomapparaat, dieptereiniging,
onzuiverheden verwijderen, epileren, masker.

€ 55.00

Seizoensbehandeling
de seizoen behandeling word ieder seizoen aangepast,
voor de juiste anti oxidatie en zuurstof toevoer van de huid.

€ 60.00

Instituut behandelingen
Collagene Hyaluronique 90 min.
€ 85.00
Een cosmeseutische, Anti-aging instituut behandeling. Welke
Is afgestemd op de werkelijke leeftijd van uw huid. Volgens de
Deskundige diagnose van uw schoonheidsspecialist, die uw
Werkelijke verouderingsgraad bepaalt. Bewezen en duurzame doeltreffendheid!
Hydradvance 90 min.
€ 85.00
Een intensief hydraterende ,cosmeseutische instituut behandeling.
Welke stoelt op GEN-therapie. Levert al resultaat op na de eerste behandeling!
Uw huid ziet er gevoed en stralend uit! Een ongeëvenaarde doeltreffendheid,
+ 34% hydratatie na 1 week!
Energiesante 90 min.
€ 85.00
Maak kennis met de nieuwe intensieve energie opwekkende
gezichtsbehandeling op basis van Siberische Ginseng (eleutherococcus).
De bron met het buitengewone vermogen om de energiereserves van de huid
te optimaliseren. Het zorgt voor energie en helderheid van de huid,
waardoor haar jeugdigheid zichtbaar wordt.
Losse behandelingen
Gezichtsmassage
20 min.
Comedonen en milia verwijderen
Epileren wenkbrauwen
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers
Verven beide

€ 25.00
€ 15.00
€ 12.50
€ 12.50
€ 12.50
€ 20.00

Harsen bovenlip
Harsen bovenlip en kin
Harsen bovenlip en epileren
Harsen bovenlip, kin en epileren
Harsen onderbenen
Harsen hele benen

€ 12.50
€ 20.00
€ 20.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 45.00

Harsen armen
Harsen oksels

€ 20.00
€ 15.00

Wimperextension
Nieuwe set wimper extension
Opvullen van de wimper extension na 2 weken
Opvullen van de wimper extension na 3 weken
Opvullen van de wimper extension na 4 weken
Verwijderen van de wimper extension
Wimperborsteltje

€ 69.50
€ 25.00
€ 30.00
€ 40.00
€ 15.00
€ 1.00

Opvullen van de wimpers na langer dan 5 weken is dezelfde prijs als een nieuwe set wimper
extension!

