Gezichtsbehandelingen

Huidproblemen

Diversen

Quick behandeling .......................... € 62,50

Elektrisch ontharen......................... € 45,00

reinigende behandeling van 55 min

Blijvend verwijderen van overtollige beharing
(Behandeling van 30 minuten,
eventueel op medische indicatie)

Behandeling van oedeemvorming,
b.v. na plastische chirurgie

Epileren/harsen wenkbrauwen ....... € 15,00
Verven wimpers of wenkbrauwen .. € 15,00
Verven wimpers en wenkbrauwen . € 25,00
Verven wimpers & wenkbrauwen
& epileren…………………………… € 29,50
2x verven, epileren & harsen.......... € 39,50
Oogmasker.................... ………… € 10,00
Make-up advies ............................. € 30,00
Bruids/gala make-up (incl. ampul) .. € 40,00
Manicure (alleen tijdens behandeling)… € 17,50
Parafine handpakking..................... € 12,50

Medische Camouflage vanaf .......... € 60,00

massage

Basis behandeling 75 min................. € 75,00
reiniging, epileren, massage en masker

Anti stress Behandeling 90 min ....

Hayoun acne behandeling .............. € 72,50
€ 89,50

basis behandeling met schouder/rugmassage

Mannenbehandeling

€ 82,50

speciale productlijn voor mannen ......................

Algo Modelant behandeling ............ € 82,50
afsluitend rubber masker & ampul.

Thermo actif behandeling ………… € 82,50
warmtemasker van gips& ampul

AHA fruitzuren…………………… . € 82,50

7 Componenten methode, zeer intensieve
reinigende behandeling

Lymfedrainage vanaf ...................... € 45,00

Van b.v. wijnvlekken, vitiligo of couperose
(kan op medische indicatie)

Schouder/rugmassage 25 min ....... € 30,00

Couperose verwijderen, vanaf ........ € 25,00

Permanente make up

Rimpels en verfijning van de huidstructuur

Chronisch verwijde haarvaatjes,
najaar en winter, na 10 min €1 p/m

Essentiële oliën behandeling………€ 82,50

Steelwratjes verwijderen, vanaf ..... € 25,00

aromatherapie

najaar en winter, na 10 min €1 p/m

Hydraderm behandeling.................. € 82,50
hydratatie voor de meest vochtarme huid

Anti rougeur………………………….€ 82,50
Voor een couperose en/of geïrriteerde huid

pigment behandeling …………… … € 85,00
Voor mensen met pigmentatie vlekken

Botorelax behandeling……………

€ 95,00

Ontspant de expressielijntjes; verminderd
zichtbaar de rimpels.

Expert Hydratant & lifting……… … € 97,50
Voeding voor een vermoeide en verouderde huid.
Tijdens behandeling verven/harsen gezicht 50%

Harsbehandelingen
Bovenlip/kin ................................... .€ 10,00
Gezicht vanaf ................................. € 20,00
Gezicht & epileren .......................... € 29,50
Onderbenen ................................... € 22,50
Hele benen ..................................... € 37,50
Hele benen & bikini ........................ € 47,50
Onderbenen/oksels/bikini ............... € 47,50
Hele benen/oksels/bikini ................. € 57,50
Onder of bovenarmen ..................... €15,00
Oksels / bikinilijn vanaf ................... € 15,00
Bikinilijn (gevoelige huid) vanaf ...... € 20,00
Schouders ...................................... € 20,00
Rug/borst/buik vanaf ...................... € 30,00

Inclusief nabehandeling
Eyeliner onder ............................. € 150,00
Eyeliner boven ............................. € 200,00
Eyeliner onder & boven ................ € 295,00
Wenkbrauwen/hairstroke………. €295,00
Extra nabehandeling………………€ 75.00
Bijwerken 1x per jaar (ex nabeh). €125,00
Bijwerken na 2 jaar ........................ €200,00
(alleen eigen clienten!!)

Bruidsarrangementen
2 basis behandelingen,
proef & bruidsmake-up .................. €175,00
2 basis behandelingen,………….. €195,,00
proef & bruidsmake-up,
manicure incl. lakken en pakking

