Korte behandelingen
EPILEREN
• Epileren wenkbrauwen

VERVEN
• Wenkbrauwen
• Wimpers
• Wimpers en wenkbrauwen

waxen
• Bovenlip
• Bovenlip & kin
• Bovenlip, kin & wangen

• Onderarmen
• Bovenarmen

12.-

RUG
• Rug
• Bovenrug
• Onderrug
• Schouders
• Nek (vanaf haarrand tot schouderhoogte)
• Rug en schouders
• Rug, schouders en nek

11.11.17.50

• Borstkas en buik
• Borstkas (sleutelbeen tot onderzijde borst)
• Buik (bovenkant slip tot onderzijde borst)
• Buik (vanaf bovenkant slipt tot navel)
• Benen
• Onderbenen
• Onderbenen + knie

21.17.50
21.-

• Bikinilijn (tot rand slip)
• Bikinilijn uitgebreid
• Brazilian wax, streepje of Hollywood
• Stringlijn (bilnaad)
• Billen (beperkt)
• Billen (onbeperkt)

28.16.50
25.-

19.50
35.40.25.20.25.-

LICHAAMSMASSAGES

Geniet 2 -3 weken van mooi gelakte
nagels! Mogelijk op handen en voeten.

• Rug/nek massage 20 min.
• Nek rug been massage 30 min.
• Volledige lichaamsmassage 60 min.

25.27.95

Vermindering van cellulite/verjongd
en verstevigd de huid.
• Cupping massage lichaam (1 zone ) 30 min. 35.-

kuren cupping massage (1 ZONE)

19.50
27.50

• 6 behandelingen van 30 min.
• 9 behandelingen van 30 min.
• 12 behandelingen van 30 min.

10.-
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20.29.50
55.-

Cupping massage

7.50

MANICURE
• Manicure behandeling
• Uitgebreide manicure behandeling
(incl. paraffine)
• Paraffine los

35.19.50
23.50

Bikinilijn & billen alleen voor vrouwen

SHELLAC
• Shellac 1e behandeling
• Shellac incl. verwijderen en
korte manicure
• Shellac verwijderen

35.19.50
19.50
16.50

BENEN

17.50

ARMEN
• Oksels
• Armen

35.19.50
19.50
18.50
15.40.45.-

BORST & BUIK

9.50
17.50
23.50

COMBINATIES
• Epileren + verven wimpers
of wenkbrauwen
• Epileren + verven wimpers
en wenkbrauwen
• Epileren + waxen bovenlip of kin
• Epileren + waxen bovenlip en kin
• Epileren + waxen bovenlip,
kin en wangen

17.17.-

|

T 06-12795364

180.252.330.-

PRIJSLIJST

IMAGE
Acné
behandelingen
SKINCARE
• Acné behandeling Dr. Grandel
• Acné behandeling Image
• Acné behandeling incl. fruitzuur

IMAGE FACIAL
rimpels | droog | veroudering
grauw | vermoeid | rokers
Alle behandelingen worden aangepast
aan het huidtype.
• 30 min. excl. epileren
• 60 min.
• 75 min. incl. gelaatsmassage

39.50
59.69.-

02 lift
Zuurstof behandeling | verfrist & verjongd
Geschikt voor alle huidtypes.
• 75 min.
Incl. nek-, borst- en hoofdhuidmassage
tijdens het masker.

75.-

82.50

Let your confidence shine!

peelings huidverbeterend

75.-

De keuze van de peeling word afgestemd op uw
huid en uw eigen wensen.

Bij de gezichtsbehandelingen die hier
boven vermeld staan ontvangt u gratis het
epileren van de wenkbrauwen.
Voor ieder extra onderdeel wordt er €5,berekend.
Denk hierbij aan; ontharen bovenlip/ kin/
wangen /verven wimpers of
wenkbrauwen.

Microdermabrasie
• Microdermabrasie behandeling
• Kuur van 6 behandelingen
(6e behandeling gratis)

Wij zijn aangesloten bij de branche organisatie
ANBOS en zijn in het bezit van de specialisatie acné
en de bijbehorende AGB-code.
Daardoor vergoeden veel zorgverzekeraars geheel
of gedeeltelijk de kosten van een acné behandeling.
Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Vraag
naar de mogelijkheden.

“I PEEL”

image anti stress
• 90 min.
Incl. voetenbad met rug/nek-, gelaatsen voetmassage tijdens het masker.

42.45.59.-

65.325.-

• ORMEDIC LIFT
gevoelig | vochtarm | verouderd | uit balans rokers |
zwangere vrouwen.
• SIGNATURE LIFT LEVEL ½
droog | vochtarm | rokers | grauw |
vermoeid | rosacea.
• WRINKLE LIFT LEVEL ½
Alle fases van huidveroudering, huidverslapping.
• LIGHTENING LIFT LEVEL ½
Pigmentatie | ongelijkmatige teint.

“I peel” kuur
• 4x peeling
• 6x peeling

(om de 2 a 3 weken)

i.p.v. 300.- nu
i.p.v. 450.- nu

255.380.-

dr. chgrandel
ts behandelingen
gezi

• Dr. Grandel 30 min. Excl. epileren

29.95

hydro active
51.50
57.50

nutri sensation
Versterkt en verstevigd het weefsel zodat de
huid er weer sterker en jeugdiger uit gaat zien.
• Basis Nutri Sensation 60 min.
• Nutri Sensation 75 min. Incl. massage

53.50
60.50

ultra sensitive

LASH LIFT
49.95
39.95

• Lash lift behandeling
• Lash lift in duo (prijs p.p.)

Henna

32.50

• Henna brows + shaping

Spray tan

Voor de overgevoelige huid.
Basis Ultra Sensitive 60 min.
Ultra Sensitive 75 min. Incl. massage

65.29.95
34.95
39.95
44.95
10.

• Nieuwe set wimperextensions
• Bijwerken binnen 2 weken
• Bijwerken binnen 3 weken
• Bijwerken binnen 4 weken
• Bijwerken binnen 5 weken
• Wimperextensions verwijderen
na vijf weken wordt er een nieuwe set berekend

Voor de vochtarme huid.
• Basis Hydro Active 60 min.
• Hydro Active 75 min. Incl. massage

WIMPEREXTENSIONS

53.50
60.50

anti stress
• Anti stress behandeling 90 min.
71.50
Incl. voetenbad met rug/nek massage, gelaatsmassage en voetmassage tijdens het masker.

Bij de gezichtsbehandelingen die hier boven
vermeld staan ontvangt u gratis het epileren van de wenkbrauwen. Voor ieder extra
onderdeel wordt er €5,- berekend. Denk
hierbij aan; ontharen bovenlip/ kin/ wangen /verven wimpers of wenkbrauwen.

bindweefsel
massage
Huidverbeterende massage/ activeert
collageen en elastine/contourverstrakking.

29.95
17.50

• Gehele lichaam
• Helft (deel) van het lichaam

MAKE-UP/VISAGIE

• Uitgebreid make-up advies 60 min.
U ontvangt 10% korting bij aankoop
van uw make-up.
• Feest/avond make-up
• Bruidsmake-up
(inclusief proefmake-up en ampul)

35.-

29.95
90.-

• Bruidsmake-up op lokatie mogelijk. Zie voor
meer informatie over bruidsmake-up en
arrangementen onze flyer.
• Make-up workshops in overleg.

• Bindweefselmassage gezicht 30 min.
35.Tijdens behandeling i.p.v. ontspanningsmassage: + 15,-

KUREN bindweefselmassage (gezicht, hals, decolleté)
• 6 behandelingen
• 9 behandelingen
• 12 behandelingen

180.252.330.-

