
GELLAK / RUBBERBASE naturel/color/French/babyboom 

op natuurlijke nagel manicure + plaatsing 45' € 40,00

bijwerking verwijderen + manicure + plaatsing 60' € 45,00

op natuurlijke nagel - tenen zonder pedicure : gelieve net voordien een pedicure te laten 30' € 30,00

uitvoeren, ik verwijs u graag door naar mijn collega podologe

GEL  /  POLYGEL  /  ACRYL naturel/color/French/babyboom 

op natuurlijke nagel manicure + plaatsing 1u30' € 55,00

bijwerking verwijderen + manicure + plaatsing 2u € 60,00

verlenging met sjabloon   manicure + plaatsing 2u € 85,00

NAILART

eenvoudige nailart    (glitter, steentje, stempel of sticker) per nagel GRATIS

complexe nailart       (volledige nagel of nageljuweel) per nagel 10' € 5,00

VERWIJDEREN van

gellak / rubberbase + manicure 40' € 30,00

gel / polygel / acryl    + manicure 60' € 45,00

HERSTELLEN van 1 nagel

tijdens garantie (7dagen) GRATIS

gellak 15' € 5,00

gel / polygel / acryl zonder verlenging 15' € 6,00

gel / polygel / acryl met verlenging 15' € 8,00

NAGELBIJT-ARRANGEMENT

begeleiding tot herstel van uw natuurlijke nagelplaat € 295,00

zodat het nagelbed volledig bedekt wordt (7 weken opvolging)

behandeling 1 = 70€                  plaatsing gelnagels met verlenging tot aan vingertop  (normale waarde € 355,00)

behandeling 2 tem 6 = 5x 45€  

PRIJSLIJST 



MANICURE

manicure BASIS 

vijlen van nagels, verzorging nagelriem, verwijderen velletjes, nagelriemolie,

verzorgende handcrème, verstevigende nagellak

zonder lakken 30' € 30,00

manicure LUXE 

vijlen van nagels, verzorging nagelriem, verwijderen velletjes, nagelriemolie,

verzorgende handcrème, handscrub, ontspannend handbad, handmasker, 

paraffinepacking (15')

zonder lakken 1u15' € 65,00

gellak op natuurlijke nagel 1u30' € 75,00

gellak bijwerking 1u40' € 80,00

GELAATSVERZORGING  

gelaatsverzorging 'Jane Scrivner'   BASIS   1u15' € 95,00

reiniging wimpers, oppervlakkige en dieptereiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden/milia,

AHA/BHA, wenkbrauw shaping en harsen, harsen bovenlip/kin, massage gelaat-decolleté-schouders,

masker gelaat, handmassage of voetpacking, lavendel hydrosol (lotion), basis serum gelaat, dag/nacht verzorging, 

SPF50, lippenbalsem

gelaatsverzorging 'Jane Scrivner'   LUXE 1u45' € 130,00

reiniging wimpers, reiniging lippen, oppervlakkige en dieptereiniging, peeling (zijdecocon, hydromel, enzyme peeling),

scrub lippen, verwijderen onzuiverheden/milia, AHA/BHA, wenkbrauw shaping en harsen, harsen bovenlip/kin,

massage gelaat-decolleté-schouders (met luxe olie), masker gelaat, masker ogen-lippen, paraffine masker gelaat,

handmassage of voetpacking, lavendel hydrosol (lotion), probiotic ultraserum, hyaluronzuur, luxe serum gelaat,

serum ogen, wimperserum, dag/nacht verzorging, SPF50, lippenbalsem

EXTRA's tijdens gelaatsverzorging

handen 40' € 35,00

handscrub, handmasker en paraffinepacking (15')

voeten 40' € 35,00

voetscrub, voetmasker en paraffinepacking (15')



WENKBRAUW STYLING

Het enige waar jij moet voor zorgen is dat er genoeg haartjes zijn om je een mooi resultaat te geven. Epileer 3-4 weken

voor je afspraak niet meer aan je wenkbrauwen. Transformeert zelfs de meest onhandelbare, dunne of overgeëpileerde

wenkbrauwen en neemt 30 à 45min in beslag. Voor de modellering (styling) gebruik ik geen templates, want iedere persoon is uniek,

maar wel een persoonlijke aanpak om tot de "perfecte" wenkbrauw te komen aangepast aan jouw gelaat!

wenkbrauw shaping 30' € 30,00

browmapping, waxing, correctie met pincet en afwerking met brow make-up

wenkbrauw shaping + kleuring 35' € 35,00

zachte sugar scrub, browmapping, waxing, correctie met pincet, kleuring met Refectocil, afwerking met brow make-up

(tijdelijke kleuring van de haartjes)

wenkbrauw shaping + henna

zachte sugar scrub, browmapping, waxing, correctie met pincet, kleuring met Henna, afwerking met brow make-up 45' € 45,00

(tijdelijke kleuring van de haartjes én de huid (5-10d), zodat je vorm en schaduw van de wenbrauw kan veranderen

zonder permanente oplossing)

wimper kleuring 20' € 20,00

wimper kleuring tijdens een wenkbrauw behandeling 20' € 15,00

EPILEREN   |   HARSEN

bovenlip 10' € 10,00

kin 10' € 10,00

wangen 15' € 15,00

COMBINATIE: bovenlip + kin 15' € 18,00

COMBINATIE: bovenlip + kin + wangen 25' € 30,00

neus 15' € 15,00

oksels 15' € 15,00

armen onder 20' € 18,00

armen volledig 30' € 30,00

binini gewoon   rand slipje 18' € 18,00

bikini Brazilian  streepje 30' € 30,00

bikini Hollywood alles weg 45' € 45,00

benen onder  knie inbegrepen 25' € 25,00

benen boven 25' € 25,00

benen volledig 40' € 40,00



CHEMISCHE PEELINGS  nieuwste generatie huidverbeterende chemische (biologische) peelings

peeling BRONZE 1u15' € 80,00

OPSTART-BEHANDELING met een zachte peeling en afstemmen van het behandelplan op jouw wensen & de toestand van je huid

oppervlakkige reiniging, dieptereiniging naargelang huidtype (enzyme poeder, salicylic poeder of black detox poeder),

ontvettingslotion, SOFT TOUCH PEEL (1-3 lagen), neutraliserend en verfrissend carboxy masker,  ice roller koeling,

verkoelende massage met ice cream repair cream, zonnebescherming IPF 50 'ALL-DAY SHIELD'

VERPLICHT: tijdens de eerste behandeling moet u 4 producten aankopen voor een ondersteunende voorbereiding én nazorg @home

peeling SILVER 1u15-1u30 € 110,00

VERVOLG-BEHANDELING met een intense peeling en effectieve aanpak van uw probleem-zones

oppervlakkige reiniging, dieptereiniging naargelang huidtype (enzyme poeder, salicylic poeder of black detox poeder),

ontvettingslotion, INTENSE PEELING AANGEPAST AAN HET HUIDPROBLEEM (1-5 lagen), neutraliserend en verfrissend carboxy 

masker met hyaluron,  ice roller koeling, verzorgend caviar masker, verkoelende massage gelaat (ice cream repair)

zonnebescherming IPF 50 'ALL-DAY SHIELD'

peeling GOLD 1u15-1u30 € 125,00

AFSLUIT-BEHANDELING met een sterke peeling die tot 30dagen doorwerkt in de huid

oppervlakkige reiniging, dieptereiniging naargelang huidtype (enzyme poeder, salicylic poeder of black detox poeder),

ontvettingslotion, STERKERE AFSLUIT PEELING die tot 30d doorwerkt in de huid, zonnebescherming IPF 50 'ALL-DAY-SHIELD'

GRATIS GESCHENK:  retin-oil booster serum voor verdere ondersteuning @home  twv € 45,00

peeling SUPPORT 1u45' € 130,00

onderhoudstraject na peeling program (tvv een traditionele gelaatsverzorging)           HARSEN MOGELIJK

reiniging wimpers, reiniging lippen, oppervlakkige reiniging, dieptereiniging naargelang huidtype (enzyme poeder, 

salicylic poeder of black detox poeder), verwijderen onzuiverheden / milia, wenkbrauw shaping & harsen, harsen 

bovenlip / kin, triple acid peeling mask, verzorgend caviar liquid mask, massage gelaat-decolleté-schouders (ice-cream

repair), post-peel glaciar mask, matcha mist, probiotic ultraserum, dag / nacht verzorging, SPF50, lippenbalsem

PASKING 45' € 55,00

turbo onderhoudstraject na peeling program

oppervlakkige reiniging, dieptereiniging naargelang huidtype (enzyme poeder, salicylic poeder of black detox poeder),

ontvettingslotion, PASKING aangepast aan het huidprobleem, zonnebescherming IPF 50 'ALL-DAY SHIELD'


