Visagie
De juiste make-up laat u stralen en benadrukt uw schoonheid. Laat u adviseren
door een professionele visagiste.
Dag make-up.............................................................................................................................................................. € 19,95
Bruidsmake-up of avondmake-up 45min. vanaf ................................................................... € 33,75
Bruidsmake-up inclusief proefmake-up van 30 min .......................................................... € 59,50

Bruidsarrangement
Gezichtsbehandeling-proefmake-up-bruidsmake-up op de dag zelf
(inclusief lipstick)..................................................................................................................................................... € 112,50
Naast de bruidsmake-up is het ook mogelijk de bruidsgasten van
een mooie look te voorzien! Per persoon..................................................................................... € 25,00

Schoonheidssalon
Een mooie huid in 4 stappen!
Wil jij een gezonde stevige, stralende huid? Je kiest zelf welke
stappen je wilt maken. Alle stappen dragen bij aan een gezonde huid.

Stap 1. Huid Analyse
Enkel door een zorgvuldige huidanalyse kan een aansluitend
huidadvies worden gegeven. De eigenschappen van uw
huid bepalen welke behandelingen en producten het beste
resultaat geven.

Zonnecabine
Per keer............................................................................................................................................................................ € 7,50
Kuurkaart 10 keer................................................................................................................................................... € 65,00

Nagels
Gellak combineert gel en kleur/nagellak naar een prachtig resultaat van een langzittende en duurzame hoogglans.
Manicure kort (vijlen van nagels en verzorgen nagelriemen)...................................... € 19,95
Gellak aangebracht op al in model gebrachte nagels....................................................... € 25,50
Gellak zelfde kleur bijwerken .................................................................................................................... € 29,50
French Manicure toeslag op gellak ..................................................................................................... € 4,50
Verwijderen oude Gellak en nieuwe kleur aanbrengen ................................................... € 33,50
Verwijderen Gellak .............................................................................................................................................. € 13,50
(extra materiaal voor nailart wordt een meerprijs gerekend).

Stap 2. Verbetering
Voor verbetering van de huid van binnenuit adviseren wij
LavieSage nutricosmetics. Ze ondersteunen het lichaam
bij het onderhoud en de aanmaak van nieuw bindweefsel,
collageen en elastine zorgen voor een mooie, gezonde en
stralende huid.

Stap 3. Verzorging
Het gebruik van producten die goed aansluiten op uw huid
en de behandeling is van groot belang. Onze professionele
producten zijn ook geschikt voor thuisgebruik.

Pedicure praktijk
BASISBEHANDELING..................................................................................................................................... € 29,50
Desinfecteren van de voeten, nagels knippen, frezen, eelt en eventuele likdoorn
verwijderen en het aanbrengen van een voetencrème.
WELNESS VOET BEHANDELING...................................................................................................... € 34,85
Desinfecteren van de voeten, nagels knippen, frezen, eelt, eventuele likdoorn verwijderen, voetscrub, verkoelend of verwarmend voetmasker en als afsluiting een korte voetmassage.
VERRICHTINGEN................................................................................................................................................. € 14,20
Likdoorn verwijderen / teennagels knippen / ingegroeide teennagel / voetpakking
(verkoelend of verwarmend).

Stap 4. Behandeling
De behandeling wordt afgestemd op uw specifieke wensen
en huidtype. Om uw huid te laten wennen aan de intensief
werkende ingrediënten kan er een behandelplan opgesteld
worden, voor een zorgvuldige opbouw, huidstimulatie waardoor het beste eindresultaat wordt verkregen.

Huidverbetering
TIMELESS PRODIGY

....................................................................................................................................

POWER C+
€ 137,50

Allesomvattende ultraverjongende behandeling met evolutionair effect! Ontwikkeld met de
laatste multigen technologie, waarmee de tijd in de huid kan worden teruggedraaid! Duur
90 minuten.

MESOSCIENCE BY SKEYNDOR

...............................................................................................................................................................

€ 65,00

Deze verkwikkende behandeling geeft een snelle energieboost aan de huid. De huidteint
wordt helderder, gelijkmatiger en egaler. Duur 75 minuten.

AQUATHERM............................................................................................................................................................ € 59,95

Behandeling op basis van thermaal bronwater die de(over)gevoelige huid kalmeert, hersteld
en ondersteund. Duur 75 minuten.

Mesoscience is een doeltreffende anti-aging methode met als doel actieve werkstoffen door
de huid te sluizen, met apparatuur zonder hier naalden voor te gebruiken! Mesoscience wordt
ingezet wanneer er rimpels of fijne lijntjes ontstaan door het verlies van elasticiteit bij een
ouder wordende huid. Mesoscience biedt ook perfecte resultaten op het lichaam. Zowel
verslapping, striae als cellulitis kunnen worden behandeld. Duur 90 minuten

CLEAR BALANCE................................................................................................................................................ € 52,95

Per behandeling .................................................................................................................................................. € 89,00
Kuur vanaf 3 behandelingen per behandeling...................................................................... € 80,00

Per behandeling wordt gekeken naar de behoefte van de huid. Deze behandeling geeft de
huid een comfortabel gevoel. De huid is stralend en schoon. Duur 60 minuten.

MICRODERMABRASIE
Deze behandeling bestaat uit een mechanische dieptepeeling van de huid door

HEREN.............................................................................................................................................................................. € 49,95

middel van een kristalkop. Het werkt zeer effectief bij het verminderen van ‘kraaienpootjes’,
ouderdomsvlekjes en littekens van acne. Daarnaast repareert het de schadelijke effecten
van de zon en maakt het ouder worden van de huid minder zichtbaar. Om rimpels en ongewenste pigmentatie te verminderen zijn meerdere behandelingen nodig. Duur 75 minuten.

Per behandeling .................................................................................................................................................. € 70,00
Kuur vanaf 3 behandelingen per behandeling...................................................................... € 60,00
DERMAPEEL PRO

Dermapeel is een cosmeceutische behandeling ontwikkelt om een diepgaande, intensieve peeling te bieden die vergelijkbaar is met de peelingen die gedaan worden in medische klinieken.
Dermapeel is zeer geschikt voor behandeling van de vroegtijdig verouderde huid, huid met sporen van acné en fijne expressielijntjes. Duur 75 minuten.

Per behandeling .................................................................................................................................................. € 72,50
Kuur vanaf 3 behandelingen per behandeling..................................................................... € 65,00
CORRECTIVE .......................................................................................................................................................... € 75,00

Deze cosmetische behandeling verwijdert de diepste rimpels en zelfs de lijntjes veroorzaakt
door de mimiek. De aanblik wordt jeugdiger en de huid gladder. De Corrective lijn is een
werkelijk alternatief voor chirurgische behandelingen. Duur 90 minuten.

ETERNAL

...................................................................................................................................................................

€ 73,00

Deze intensief regenereerde behandeling biedt een buitengewoon verjongend effect en stelt
huidveroudering uit. Het plantaardige levenselixer met grote herstellende werking voedt en
revitaliseert de opperhuid en zet aan tot celvernieuwing en aanmaak van collageen. Duur
90 minuten.

GLOBAL LIFT .......................................................................................................................................................... € 70,00

Een globale anti-verouderings strategie ontwikkeld voor het herdefiniëren van het gelaat.
Maakt het kaakcontour voller en accentueert de gezichtsovaal en beperkt de vetopslag in
de oudere huid. Herstelt volume en stevigheid van gezichtcontour, hals en jukbeenderen.
Duur 90 minuten.

Huidverzorging

POWER RETINOL .............................................................................................................................................. € 65,00

Egaliserende behandeling op basis van retinol is een weldaad voor iedereen die huidveroudering, veroorzaakt door leeftijd of blootstelling aan de zon, wil bestrijden. Kleine littekens
en huidvlekjes worden minder zichtbaar. Tevens wordt de aanmaak van collageen en elastine gestimuleerd en het cel vernieuwingsproces ondersteund. Duur 75 minuten

POWER HYALURONIC................................................................................................................................... € 65,00

Een geavanceerde behandeling voor het herstellen van de natuurlijke vochtbalans van uw
huid. Duur 75 minuten.

Deze behandeling is gericht op de vette/onzuivere huid met neiging tot acne zowel op jonge
als latere leeftijd. Duur 60 minuten.

BASIS................................................................................................................................................................................. € 49,95

Behandeling voor de moderne man die zijn huid graag in conditie houdt. Duur 60 minuten.

Bovengenoemde behandelingen zijn inclusief epileren, massage gezicht/decolleté en indien
gewenst een lichte dagmake-up.

MEET&TREAT ......................................................................................................................................................... € 49,95

Wil je kennis maken met onze producten en behandelingen? Je bent van harte welkom voor
een huidanalyse, behandeling en advies over hoe je de conditie van je huid kunt verbeteren.
Duur 60 minuten.

EYES & LASHES .................................................................................................................................................. € 28,50

Deze behandeling is voor oogcontouren met zichtbare vermoeidheids- of ouderdomsverschijnselen. Zwakke, dunne of korte wimpers. Duur 30 minuten.

JEUGD ............................................................................................................................................................................ € 28,50
Speciaal voor jongeren. Duur 30 minuten.

ONTHAREN DRAADTECHNIEK

Deze van oorsprong Oosterse ontharingswijze door middel van draadtechniek is een huidvriendelijke methode die al eeuwen met veel succes wordt toegepast op het gezicht. De
haartjes worden steeds dunner en zachter en de hoeveelheid gezichtsbeharing neemt bij
herhaling af.

Gezicht compleet vanaf .................................................................................................................................. € 24,50
Deelbehandeling .................................................................................................................................................... € 16,50

Deelbehandelingen*
suikerharshars
Epileren/harsen wenkbrauwen.................................................................................... € 17,75 € 15,25
Verven wenkbrauwen........................................................................................................... 		 € 11,95
Verven wenkbrauwen en wimpers ......................................................................... 		 € 18,95
Verven wimpers ........................................................................................................................ 		 € 11,95
Verven/epileren wenkbrauwen ................................................................................... 		 € 18,95
Verven wimpers/wenkbrauwen epileren .......................................................... 		 € 26,25
Harsen bovenlip of kin......................................................................................................... € 17,75 € 11,95
Harsen bovenlip en kin ...................................................................................................... € 24,75 € 14,75
Harsen bovenlip/kin/wangen ...................................................................................... € 34,75 € 19,50
* Deelbehandelingen in combinatie met een gezichtsbehandeling € 5,95 per onderdeel.
LICHAAMSBEHANDELINGEN/MASSAGE
Harsen onder of bovenbenen ..................................................................................... € 32,75
Harsen onder en bovenbenen ................................................................................... € 47,75
Harsen bikinilijn of oksels (vanaf) ............................................................................ € 22,75
Harsen rug ..................................................................................................................................... € 37,75
Harsen armen ............................................................................................................................. 		
Massage nek/schouders ................................................................................................. 		
Hot Stone massage nek/schouders/rug/benen......................................... 		

€
€
€
€
€
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24,50
38,95
17,95
27,50
21,75
30.00
38,50

