Prijslijst

Los

In combinatie
met behandeling

Harsen en of verven gezicht
Wimpers of wenkbrauwen verven en of harsen idem bovenlip, kin, wenkbrauw
Per zone (1 zone zit altijd gratis in een gezichtsbehandeling van 35,-)
€ 12,50
2 zones
€ 17,50
3 zones
€ 22,50
Harsen onderbenen
Harsen,bovenbenen
Harsen hele benen
Harsen rug en schouders
Harsen oksels of liezen
Harsen bikinilijn

€ 8,50
€ 12,50
€ 17,50

€ 23,00 v.a.
€ 23,00 v.a.
€ 39,50 v.a.
€ 24,50 v.a.
€ 17,50 v.a.
€ 20,00 v.a.

Handverzorging
Manicure (handbadje, nagelriemolie, vijlen, lakken)

€ 17,50

Pedicure
Basis pedicurebehandeling eerste behandeling

€ 27,50

Vaste klantenkorting; Basis pedicurebehandeling
(alleen bij vervolgafspraken binnen 6 tot 8 weken)

€ 22,50

De luxe pedicurebehandeling inclusief voetenbad

€ 30,00

Pedicure behandeling inclusief French pedicure of gellak

€ 42,50

Vaste klantenkorting pedicure incl. gellak
(uitsluitend bij vervolgafspraak binnen 6 tot 8 weken)

€ 35,00

Opvullen nagel met acryl bv bij kalknagel 1 nagel
Iedere volgende nagel opvullen

€ 6,00
€ 4,00

Wimperextensions
Alle nieuwe klanten krijgen 20 % korting! U betaalt dus maar 55,20 voor een nieuwe set
Nieuwe set
Opvullen 3-4 weken
(afhankelijk van het aantal haartjes)
Opvullen 2 weken
(afhankelijk van het aantal haartjes)
Uitsluitend voor vaste klanten

€ 55,20

€ 69,00
€ 35,00
€ 25,00

Gezichtsbehandelingen
Masker / oogmasker

€ 6,00 v.a.

Gezichtmassage ( per 20 min)

€ 17,50

Algae Wrap (Afslankende algenpakking ca 60 minuten)

€ 44,50

Microdermabrasie of Beauty tec sim losse behandelingen

€ 85,00

Kuur van 5 behandelingen

€ 400,00

Kuur van 10 behandelingen
(inclusief sun protection SPF 30 t.w.v. € 30,00)

€ 750,00

Permanente make-up
Behandeling altijd incl. 1 nabehandeling
Intakegesprek & proefvoorbeeld
Intakegesprek en proefvoorbeeld met sjabloon en tekenen met naald
(doornemen risico & gezondheidsverklaring en kleur & vorm bepaling.
Fresh up (bijwerken van eyeliner of wenkbrauwen) 1 behandeling
Wenkbrauwen
Boven eyeliner
Onder eyeliner
Boven- en onder eyeliner

€ 15,€ 25,€ 95,€ 250,00
€ 185,00
€ 145,00
€ 255,00

Make-up
Dagmake-up
Avondmake-up

€ 30,00
€ 30,00

Gezichtsbehandelingen
Basic gezichtsbehandeling aangepast aan uw huidtype
€ 45,00
Premium/ Skinrelaxing behandeling/ Hydro/ Acne of Power Vital
Gezichtbehandeling "de Luxe"
Gezichtbehandeling voor expressie rimpels, rijpere huid, acne of vochtarme huid
€ 55,00
(anamnese, reinigen, stomen en of fruitzuurpeeling, verwijderen van comodomen
en meeëters, massage, masker met ampul en afsluitende cremé)
Gezichtbehandeling for Men
(speciaal ontwikkeld voor de gevoelige mannen huid)
Alle nieuwe klanten krijgen eenmalig 20 % korting op
gezicht "de luxe" behandeling!

€ 45,00

Dit geldt ook voor vervolgbehandeling
binnen 8 tot 10 weken. U betaalt dus maar € 45,-

Bruidsbehandelingen
Bruid & Gelegenheids make-up (inclusief ampul)

€ 30,00

Bruid & Gelegenheids make-up bij u thuis*
(binnen een straal van 20 kilometer daarna 0,45 cent pkm)

€ 45,00

Proef make-up (salon)

€ 30,00

Speciaal Bruidsarrangement
€ 155,00
Een behandeling in twee sessies. Enkele weken voor het huwelijk een luxe gezichtsbehandeling
met ampul inclusief een proef make-up. Tenslotte wordt op de huwelijksdag bij u thuis
professioneel uw make-up aangebracht. Extra: complete manicure behandeling inclusief nagels lakken.
Cadeaubonnen zijn in diverse waarden verkrijgbaar.
Betalen met Pin is mogelijk.
Behandelingen uitsluitend volgens afspraak.
Bij verhindering 24 uur van tevoren te annuleren,
anders zijn wij genoodzaakt 50% van de behandeling door te berekenen.

