Prijslijst

Standaard gezichtsbehandeling

Duur: 75 min

Prijs: € 50,00

De standaard gezichtsbehandeling biedt U een mooie oplossing voor alle verschillende huidtypes.
Uw huid wordt grondig en zorgvuldig gereinigd, eventuele oneffenheden worden weggehaald.
Ook wordt uw huid verzorgd met een masker en een verzorgende crème. U krijgt een uitgebreide
ontspannende gezichtsmassage. Daarnaast is het mogelijk om de behandeling extra kracht bij te
zetten met de geconcentreerde ampullen.

Korte gezichtsbehandeling

Duur: 45 min

Prijs: € 40,00

Deze korte gezichtsbehandeling is een reinigende behandeling, snel en effectief en bedoeld voor
de jonge meiden of jongens die graag hun huid goed verzorgen. Bestaat uit: Reinigen, peeling,
oneffenheden verwijderen, masker, verzorgende gezichtscrème.

Soin Contour des Yeux

Duur: 20 min

Prijs: € 16,50

Deze behandeling bestaat uit anti rimpel oogbehandeling. Deze anti rimpel oogbehandeling
maakt de rimpels en fijne lijntjes glad. Onderhoudt een optimale hydratatie van de bovenste
huidlagen. Draineert en maakt de huid rondom de ogen glad en verstevigt de oogcontouren.

Soin Modelant

Duur: 75 min

Prijs: € 55,50

Deze Modellerend Masker behandeling is uitbreiding van de complete gezichtsbehandeling met
geconcentreerde werkstoffen die de bovenste huidcellaag een sterke hydratatie geeft, de
stofwisseling stimuleert en de huid verstevigt.

Soin oxygénant stimulant

Duur: 90 min

Prijs: € 66,50

Deze zuurstof behandeling is uitbreiding van de complete gezichtsbehandeling met
geconcentreerde werkstoffen die de huid kalmeren en de strijd aan gaat tegen negatieve
invloeden van buitenaf. Denk aan stress, roken of door allerlei milieufactoren (airco,
luchtvervuiling en UV straling). Het vermindert huidirritaties en huidreacties. Een echte oppepper
voor de huid met een vale teint, een vermoeide huid en een vervuilde huid.

Soin Hydratation Optimale

Duur: 90 min

Prijs: € 66,50

Hydradermie behandeling is een geweldige schoonheidsbehandeling, die de huid in de diepte
reinigt, hydrateert en nieuwe energie geeft. Deze behandeling is bedoeld voor de vochtarme huid.
Een complete behandeling geheel gericht op het herstellen van de vochtbalans van de huid en het
vervagen van de kleine lijntjes.

Soin Llifting Raffermissant á la Vitamine C

Duur: 100 min

Prijs: € 66,50

Deze Vitamine C behandeling wordt vooral aanbevolen voor de vermoeide of verouderde huid.
Het is een werkelijke opkikker voor de vermoeide gelaatstrekken. Deze behandeling bezit een
spectaculair liftingeffect die de vermoeide huid weer opfrist en verstevigt. Geeft de huid die
mooie, frisse en jeugdige teint.
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Soin Majeur

Duur: 90 min

Prijs: € 66,50

In deze aromabehandeling wordt gebruik gemaakt van 100% natuurlijk, puur en geconcentreerde
essentiële oliën. De huid is vitaal en ontspannen. De pH waarde van de huid is weer evenwicht en
de gelaatstrekken zijn vervaagt.

Soin Expert Eclaircissant & Correcteur du Teint Duur: 120 min

Prijs: € 79,00

Door deze oplichtende behandeling wordt uw pigmentvlekken vervaagd. De teint van uw huid
wordt zichtbaar lichter en perfectioneerd. De huid is geegaliseerd en ze straalt.

Soin Pureté optimale

Duur: 90 min

Prijs: € 66,50

Deze behandeling is een optimale zuiverheidsbehandeling voor de huid met een teveel aan talg.
De huid wordt grondig gereinigd met de specifieke ingrediënten. Bevrijdt de poriën van
onzuiverheden en voorkomt teveel aan talgafscheiding. De huid is na de behandeling schoon, mat
en verfijnd.

Soin Expert Anti-Age Global & Eclat

Duur: 120 min

Prijs: € 84,00

Deze specifieke Anti-Age behandeling met uniek gipsmasker is zeer geschikt voor de rijpere huid.
Het stimuleert en regenereert de huid, verzacht rimpels en fijne lijntjes. Remt de verslapping van
de huid en herstelt het volume. De huid is zichtbaar steviger en strakker.

Soin Expert Hydratant & Anti-Oxydant

Duur: 120 min

Prijs: € 79,00

Deze hydratatiebalans behandeling is een ultieme preventie bij elke seizoen verandering.
Hydrateert, herstelt en onderhoudt de hydratatie balans van de meest gedehydrateerde huid.
Versterkt de natuurlijke bescherming van de huid. De huid herontdekt haar elasticiteit en
soepelheid en is zacht en straalt.

Soin Désensibilisant Anti-rougeurs

Duur: 90 min

Prijs: € 75,50

Deze Anti-roodheidsbehandeling is bedoeld voor mensen met rood heden in het gelaat. De antiroodheidsbehandeling geeft een gevlekte huid kalmering. Gaat doeltreffend de strijd aan met
verspreide rood heden. De huid wordt verfrist, verzacht en minder gevoelig.

Soin intensif aux A.H.A

Duur: 90 min

Prijs: € 66,50

Deze fruitzuurbehandeling AHA (Alpha Hydroxy Acid) is bedoeld voor de verzorgende booster
tegen huidveroudering. Maakt rimpels en fijne lijntjes glad. Vervaagt pigmentvlekken. Verfijnt de
huid en herstelt de pH-waarde. De teint straalt weer en de huid is glad.

Soin Flash D-Tox

Duur: 90 min

Prijs: € 63,50

Een unieke diepe reiniging. Het reinigen van de huid zuivert en reinigt de huid in de diepte, de
beste manier om een stralende en gezonde teint te herstellen. Helpt de huid te zuiveren en de
teint te egaliseren. Elimineert dode huidcellen, verfijnt de structuur en verkleint de poriën.
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Pedicure & Manicure

Tijd (min)

Prijs (€)

Pedicure Basic

30

26,00

Pedicure Deluxe

60

51,00

Manicure Basic

30

24,00

Manicure Deluxe

60

42,00

Nagel lakken

20

15,00

Uitloop van Pedicure behandeling per 15 minuten € 12,50

Massage

Prijs (€)

Armen

30

27,50

Benen

30

27,50

Rug, nek en schouder

30

27,50

Ki-Phoe massage incl. gezichtsmasker

60

51,00

Ki-Phoe massage tijdens een gezichtsbehandeling

90

71,00

Visagie

Prijs (€)

Dag make-up

45

24,00

Avond make-up

60

29,00

One shot lash lift + verven

75

55,00

One shot lash lift

60

50,00

Epileren wenkbrauwen

15

14,50

20

14,50

30

22,50

45

26,50

Verven wenkbrauwen of wimpers1
Verven wenkbrauwen en wimpers

1

Verven wenkbrauwen en wimpers incl. epileren1

Ontharen/harsen

Prijs (€)

Bovenlip1

15

14,50

15

14,50

Bovenlip en Kin

25

20,50

Hele gelaat (Bovenlip, Kin en Wangen) 1

45

26,00

Onderbenen of bovenbenen

45

25,00

Hele benen

60

42,50

Onderarmen

30

21,00

Hele armen

45

31,00

Oksels

30

20,00

Bikinilijn (vanaf)

30

21,00

Rug (vanaf)

45

27,50

Kin1
1

[1] U krijgt € 4,00 korting op harsen/verven tijdens een gezichtsbehandeling.
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