Basic
Kunstnagels
Nieuwe set zonder verlenging
French

€50

Volledig gekleurd

€47,50

Nieuwe set met verlenging
French

€80

Volledig gekleurd
Designer nagels

€77,50
( op aanvraag)

Bijwerken
French

€50

Volledig gekleurd

€47,50

Reparatie binnen 1 week

gratis

Reparatie vanaf de 2de week

€5,50

Nagelversteviging & Extra’s
Gelpolish op eigen nagels
Nail art

€37,50
€5,50

Verwijderen gel/acryl + verzorging

€25

Manicure
Manicure met nagellak
French manicure

€27,50
€30

Pedicure
Medische pedicure /+lakken

€30/€37

Spa-pedicure

€45

Pedicure + Gelpolish

€53

Basic&gelaatsvezorging
Wimperextentions
One by one (mascara look)

€70

Bijwerken binnen 3 weken

€55

Volume

€80

Bijwerken binnen 3 weken

€65

Extra volume

€100

Bijwerken binnen 3 weken

€80

Wimperlifting (lifting, verven en filler)

€60

Gelaatsverzorging
Basis gelaat

€57

Huidanalyse, dieptereiniging, peeling, massage, masker,
serum dag- of nachtcrème (75 min)
Compleet gelaat

€67

Dieptereiniging, peeling, epilatie en verven wenkbrauwen,
massage, serum, masker, dag- of nachtcrème ( 90 min)
Luxe gelaat

€80

Dieptereiniging, ultrasoundpeeling, epilatie en verven
wenkbrauwen, massage, serum, 2 maskers, ampul, dag- of
nachtcrème ( 120 min)
Acne behandeling

€57

Dieptereiniging, verwijderen onzuiverheden, aangepaste
masker, dag- of nachtcrème
Microdermabrasie

€67

Dieptereiniging, peeling door middel van dermabrasie
apparaat, masker, serum, dag- of nachtcrème
BB Glow

€120

Bij de BB GLOW behandeling wordt gebruik gemaakt van
speciale serums, die door middel van een DermaPen worden
in de huid aangebracht.
BB Glow kuur van 3 behandelingen

€300

Anti-aging
Mesotherapie + basis gelaat ( 1 zone, zonder naalden)

€80

Anti-aging behandeling voor de verouderde en/of verslapte
huid
Volledige kuur (5 keer)
Haaruitval behandeling
Bij mesotherapie voor haargroei worden er met een speciale

€360
€65

mesogun heel kleine prikjes van 1 mm in je hoofdhuid
gemaakt om een cocktail van werkzame stoffen ( vitaminen,
mineralen, aminozuren, antioxidanten en hyaluronzuur) toe
te dienen onder opperhuid.
Volledige kuur (10 keer)

Microneedling gezicht

€600

€80

Toepassing : rimpels en fijne lijntjes, (acne)littekens, door
zon beschadigde huid, grove poriën en/of grove
huidstructuur, melasma, cellulitis, striae/striemen
Microneedling nek

€40

Microneedling decolleté

€50

Ultra Sound therapie ( hele gelaat)

€80

Wordt gebruikt voor de versteviging van de huid, herstel van
de huid en verjonging
Radio Frequentie lifting + diode laser

€85

De Radio Frequente energie die vrijkomt, verwarmt de huid.
Hierdoor trekt het collageen samen en wordt de aanmaak
van nieuw collageen gestimuleerd. Het resultaat is een direct
zichtbare lifting en verstrakking van de huid.
Carbon Laser Peeling
Er wordt een laag carbonmengsel op de huid aangebracht.
zodra deze ingewerkt is, wordt het carbonmengsel door
middel van Nd-yag laser verwijderd

€70

Meder
Vochtherstellende ‘Hydra-Fill’

€89

Vochtinbreng in de diepere weefsels, die het volume van statisch
en dynamisch water in de opperhuid en de dermale laag herstelt
en overgevoeligheid van de gezicht- en halshuid voor externe
factoren vermindert.
Liposculptuur /Gezichtscontour ‘Lipo Oval’

€95

Actieve lipolytische ingrediënten en biologisch gesynthetiseerde
peptiden dringen diep door in de huidlagen, en gaan zo vetopslag
in gezicht en hals en opkomende ‘onderkinnen’ krachtig tegen.
Rimpelbestrijdend ‘Myo-Fix’

€125

Biedt de ultieme behandeling voor non-invasieve correctie van
gezichtsrimpels.De unieke formule bevat spierontspannende
biotechnologische peptiden van de nieuwste generatie.
Voor overgevoelige / ontstoken huid/ acne ‘Eu-Seb’

€85

Het middel herstelt de natuurlijke microflora en de gezondheid
van de huid en verbetert de natuurlijke beschermende functies
ervan.
Liftend ‘Arma-Lift’

€95

De toegepaste biotechnologische peptiden en celextracten helpen
de dermacellen bij de synthese en gaan het verval van de huid
eigen structuur proteïnen zoals collageen en elastine tegen.
Rocacea ‘Red Alpax’
Prebiotische therapie voor rosacea en roodheid van de huid met
een onmiddellijk kalmerend effect.

€95

Peelings &lichaam
Fruitzuurpeeling met 30% a-Hycid gel
Wij gebruiken 3 verschillende fruitzuren voor een maximaal

€30

sterke combinatie : citric acid (anti-oxidatief), L-Tartaric acid
(verstrekt de huidbarrière) en L-Lactic acid ( uniek tegen
hyperpigmentatie )
Kuur van 10 behandelingen
Amandel peeling met lifting effect

€250
€30

Voor huidverjonging en huidverbetering.
Whitening peeling

€40

Bij hyperpigmentatie.
Acné en post acné peeling

€40

Bij acné en post acné, vette huid, seborrhea raden wij peeling
met solycylzuur of pyruvic zuur aan.
Jessner peel ( anti-aging)

€40

De peeling herstelt de vochtbalans van de huid,
verbetert de structuur en spanning (turgor), verfijnt poriën,
verwijdert pigmentvlekken, vermindert rimpels en littekens
PCA Skin Retinol peeling

€80

Intensieve, sterke peeling. Deze peeling werkt
dieper dan de andere en is bedoeld om littekens, pigmentatie
problemen en rimpels te verwijderen.

Lichaam/Anti-cellulitis
€45

LPG
De niet-chirurgische verbetering van je figuur.
Cavitatie/ultra sound RF

€65

Figuurcorrectie, anti-cellulite behandeling, afslanken.

Massages
Ontspannende massage rug (30 min)

€30

Ontspannende massage rug, armen en bennen (60 min)

€50

Epilatie en harsen,
PMU

Gelaat

Permanente make-up

Wenkbrauwen epilatie of verven

€10

Wenkbrauwen epilatie en verven

€15

Wimpers verven

€15

Bovenlip

€10

Bovenlip en wenkbrauwen

€15

Kin

€10

Ogen Kayal

€150

Bovenlip en kin

€15

Ogen Eyeliner

€250

Gelaat

€20

Ogen boven en onder

€350

Henna wenkbrauwen

€25

Ogen glamoureus lijntje

€250

Lichaam

Ogen eyeliner (schaduwtechniek)

€300

Onderbenen

€15

Wenkbrauwen

€300

Onder- en boven benen

€25

Bikinilijn

€25

Brazilian

€35

Oksels

€15

Armen

€15

Rug

€35

Borst

€15

Borst en buik

€40

(schaduwtechniek)

€350

Full Lip

Bijwerking/ retouche
Binnen 2 maanden

gratis

Binnen 1 jaar

65%

Verwijderen van PMU (laser of

€75

remover)

Bestaande PMU bijwerken van
een andere specialist = de volle
prijs!

Alle

bijwerkingen/retouches

hebben 6 maanden garantie.

