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GELAAT

Dermalogica gelaatsverzorging - jeugd

Clear start glow 

-18j, voor een fris en zuiver gelaat

met reiniging, dieptereiniging, vapo, epilatie wenkbrauwen (indien nodig), masker, 
hoofdhuidmassage en dagverzorging

30’ 25 €

Clear start acné 

-18j, bij onzuiverheden en acné

met reiniging, dieptereiniging, epilatie wenkbrauwen (indien nodig), vapo, ultrasone, 
extracties, zuiverend masker, booster en dagverzorging

45’ 40 €

Dermalogica gelaatsverzorging - volwassene  
aangepast aan huidtype en huidconditie

Meet & treat 

huidanalyse en advies, gelieve bij te boeken bij een 1ste gelaatsverzorging 30’ gratis

ProSkin 45 - acné 

bij onzuiverheden en acné

met reiniging, dieptereiniging,vapo, epilaties, ultrasone, extracties, zuiverend masker en 
dagverzorging

45’ 50 €

ProSkin 45 - basic

met reiniging, dieptereinging, vapo, epilaties, extracties, masker + schoudermassage, 
oogcrème en dagverzorging

45′ 50 €

ProSkin 60 - puur

volledige essentiel verzorging zonder epilaties en extracties OF zonder hoofdhuid-, 
hand- of voetmassage

60’ 62 €

ProSkin 70 - essentiel

met reiniging, dieptereiniging, vapo, epilaties, extracties, schouder- en  
gelaatsmassage, masker + hoofdhuid-, hand of voetmassage, oogcrème en 
dagverzorging

70′ 70 €

ProSkin 80 - anti-age

volledige essentiel verzorging met extra ultrasone, radiofrequentie en alginaatmasker 
voor een strak resultaat

80′ 85 €

ProSkin 90 - subliem

volledige anti-age verzorging met microdermabrasie voor een superglad en strak 
resultaat

opm: niet bij ontstekingen, gevoelige huid of acné

90’ 100 €



Extra’s bij gelaatsverzorging:

oogverzorging 12 €

decolletéverzorging 15 €

verven wimpers of wenkbrauwen 12 €

verven wimpers en wenkbrauwen 20 €

mini manicure 12 €

mini pedicure 12 €

Crystal Clear Microdermabrasie - mechanische kristalpeeling-

Crystal Clear Microdermabrasie hals en gelaat 60′ 85 €

Crystal Clear Microdermabrasie hals, gelaat en décolleté 75′ 100 €

BioSurface Peel of Pro Power Peel - chemische peeling-

intake + 1ste behandeling + nazorg kit (twv € 44,90) 75′ 100 €

vervolgbehandelingen 60′ 80 €

Epilaties of threading

wenkbrauwen 10 €

wenkbrauwen en bovenlip 16 €

wenkbrauwen, bovenlip en kin 20 €

bovenlip of kin 6 €

bovenlip en kin 10 €

wangen 12 €

volledig gelaat 30 €



WIMPERS EN WENKBRAUWEN

Verven wimpers en/of wenkbrauwen

verven wimpers 15′ 12 €

verven wenkbrauwen (zonder epilatie) 15’ 12 €

verven wenkbrauwen (met epilatie) 25’ 20 €

verven wimpers en wenkbrauwen (zonder epilatie) 25′ 22 €

verven wimpers en wenkbrauwen (met epilatie) 30’ 30 €

Wimperlifting

wimperlifting met tint 60′ 65 €

wimperlifting met tint duo (2 personen) 75’ 110 € (of 
55 €/p)

epileren en verven wenkbrauwen tijdens wimperlifting 15 €

HANDEN

Manicure

manicure 25′ 22 €

lakken nagels 15′ 10 €

manicure + lakken nagels 40’ 30 €

manicure + spa verzorging (handscrub en parafinnepakking) 45′ 40 €

manicure + spa verzorging (handscrub en parafinnepakking) + lakken nagels 60’ 50 €

Gelish (manicure inbegrepen)

gelish full color 45′ 30 €

gelish french 45′ 35 €

gelish vitagel (verstevigende of herstellende gellak) 30′ 25 €

verwijderen oude set + gelish full color 60’ 35 €

verwijderen oude set + gelish french 60’ 40 €

verwijderen oude set + gelish vitagel 45’ 30 €

verwijderen gelish + manicure 30′ 25 €



VOETEN

Medische pedicure

            intake pedicure (gelieve bij te boeken bij een 1ste pedicure) 10’ gratis

knippen en frezen nagels of behandelen likdoorn/ingegroeide nagel 15′ 14 €

bij normale nagels en weinig eelt 30′ 28 €

bij kalk/schimmelnagels, eelt, likdoorns of kloven 45′ 35 €

bij veel kalk/schimmelnagels, eelt, likdoorns of kloven 60′ 42 €

Extra’s

lakken teennagels 15′ 10 €

spa verzorging voeten (voetbad, scrub, voetpakking en -
massage) 45′ 35 €

Speciale technieken (x = tijdens de pedicure)

orthese groot⎮medium⎮klein  x 20 €⎮15 €⎮10 €

kunstnagel grote teen⎮kleine teen x 10 €⎮5 €

gehwohl gel tegen schimmel bij lakken of gelish (per nagel) x 5 €

hallux valgus protector 15’ 20 €

nagelbeugel ora 30’ 40 €

Gelish 

mini pedicure (nagels knippen en frezen) + gelish full color 30′ 34 €

mini pedicure (nagels knippen en frezen) + gelish french 30′ 39 €

pedicure 30’ + gelish full color 45′ 48 €

pedicure 30’ + gelish french 45′ 53 €

pedicure 45’ + gelish full color 60′ 55 €

pedicure 45’ + gelish french 60′ 60 €

pedicure 60’ + gelish full color 75’ 62 €

pedicure 60’ + gelish french 75’ 67 €



LICHAAM

Massages

ontspanningsmassage 30′ 25 €

45′ 40 €

60′ 55 €

hotstone massage 30′ 30 €

45′ 45 €

60′ 60 €

hoofd, nek en schoudermassage 30′ 25 €

voetmassage 30’ 25 €

voetreflexologie 45′ 40 €

lymfedrainage gelaat 30′ 25 €

Waxen

oksels 12 €

onderarmen 15 €

volledige armen 20 €

schouders 15 €

borstkas 15 €

buik 15 €

borstkas en buik 25 €

boven-of onderrug 15 €

volledige rug 25 €

bikinilijn 15 €

bikinistring 20 €

brazillian 27 €

boven- of onderbenen 17 €

volledige benen 30 €



ARRANGEMENTEN

Relax arrangement  
hotstone massage 30’ + gelaatsverzorging 60'

90′ 90 €

Spa arrangement 
spa verzorging voeten (voetbad, scrub, voetpakking en -massage) OF 

spa verzorging handen (handbad, scrub, handpakking en -massage) 

+ verwarmend nekkussen + hoofd-nek en schoudermassage 

60’ 60 €

Me-time arrangement  
voetbad met scrub + ontspanningsmassage 30’ + gelaatsverzorging 70’ + verwarmend 
nekkussen + pedicure 30’

135′ 120 €


