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PRIJSLIJST PER 01-02- 2018
GEZICHTSBEHANDELINGEN

Introductiebehandeling (plm. 45 min.)
€ 37,50
De Introductiebehandeling is bedoeld voor je eerste keer in mijn salon.
Deze behandeling bestaat uit: huidanalyse, reiniging, hot towels, peeling of massage, masker
dagverzorging en huidverzorgingsadvies.
Gezichtsbehandeling (plm. 60 min.)
€ 47,50
De gezichtsbehandeling heeft tot doel je huid zo veel mogelijk in conditie te houden.
Deze behandeling bestaat uit: huidanalyse, reiniging, (enzymatische)peeling, vapozone of hot towels,
onzuiverheden verwijderen, epileren, massage, masker, dagverzorging en huidverzorgingsadvies,
Gezichtsbehandeling luxe (plm. 75 min.)
€ 57,50
De gezichtsbehandeling luxe is als een gezichtsbehandeling maar dan om de conditie van de huid te
verbeteren. Iedere keer worden daar, speciale ingrediënten voor gebruikt, op basis van uw persoonlijke
huidconditie en wensen. Een heerlijk ontspannende behandeling met uitgebreide massage, hot towels
met etherische oliën, serum en een speciaal peel-off masker.
Seizoens behandeling (90 min.) Inspira Med behandeling € 67,50
De Seizoensbehandeling heeft tot doel vroegtijdige huidveroudering te voorkomen.
De behandeling wordt steeds aangepast aan het seizoen en de invloeden daarvan op de huid.
Met hot towels en etherische oliën, serum, ampul en speciaal masker.
Fruitzuurbehandeling (60 min.) Inspira Med behandeling € 75,00
Behandelingen in kuurverband om pigmentvlekken of om fijne lijntjes en rimpels te verminderen.
LOSSE MODULES

Bij een behandeling krijg je 20% korting op onderstaande losse modules.

- wimpers verven
€ 14,00
- wenkbrauwen verven
€ 12,50 wimpers en wenkbrauwen verven € 17,50
- epileren
€ 13,50 wenkbrauwen epileren en verven € 22,50
- harsen bovenlip of kin
€ 10,50 samen € 15,50
- harsen oksels
€ 15,00
- bikinilijn
€ 20,00
- harsen onderbenen
€ 22,50 hele benen € 30,00
- dagmake-up
€ 20,00
- bruidsarrangement
€ 82,50 gezichtsbehandeling (60 min.), proef-en bruidsmake-up
- rug/nek/schoudermassage
€ 27,50 incl. peeling en hottowels € 30,00
- manicurebehandeling
€ 25,00 peeling, badje, nagels verzorgen, massage, lakken
-pedicurebehandeling (30 min.)
€ 27,50 nagels verzorgen, eelt, kloven, ingroeiende nagel of
likdoorn behandelen, frezen en korte massage. Voor extra tijd, € 5,- per 15 minuten. (45 min. € 32,50)
- locatiehandeling:
€ 18,50 b.v. een likdoorn of ingroeiende nagel behandelen
- cosmetische voetverzorging (45 min.) € 30,00 peeling, voetbad, masker, massage en lakken

