
 schoonheidsbehandelingen

Academie Face €
Basic Skin 49,50

Perfect skin relax 57,50

Intense Clean 62,50

Teenage clean 39,50

Perfect eye 17,50

Man Refreshing 49,50

Man Relax 57,50

Academie Face Specials €
Anti ageing 75,00

Hydration 67,50

Couperose/Rosacea 72,50

Intense comfort 72,50

Aroma-therapie 65,00

Anti pigment 75,50

MicroSkinPolish €
Microdermabrasie + koudlaser+polish 90,00

kuur van drie behandelingen 1 x per 3 weken 250,00

kuur van zes behandelingen 480,00

Permanente make - up €
wenkbrauwen full colour 285,00

wenkbrauwen hairstrokes 285,00

eyeliner boven 185,00

eyeliner onder 155,00

eyeliner boven en onder 250,00

lipcontour 295,00

bijwerken van bestaande pmu (door ons uitgevoerd binnen 18 mnd) 135,00



Medcos €
IPL ontharen Medcos

prijzen vanaf 19 euro, alle informatie over IPL ontharing

vindt u in onze aparte folder of op onze website

Acne Medcos

gelaat 79,00

wangen 59,00

nek of hals 75,00

schouders of rug 119,00

rug uitgebreid 159,00

Couperose Medcos

gelaat 89,00

wangen 59,00

neus 39,00

couperose, rosacea, tele's,spinneavi, ouderdomsvlekken

cherries vanaf 24,50

Natura Bissé, intensieve anti-aging €
Radiance 72,00

Vitamine C boost 82,00

The Cure 85,00

Diamond Glowing 90,00

Essential shock 3D 95,00

Age Defying 95,00

Multi Sensorial Lifting 130,00

Gezichtsbehandelingen klein €
verven van wenkbrauwen 10,00

verven van wimpers 15,00

verven van wimpers en wenkbrauwen 25,00

epileren 15,00

epileren + harsen bovenlip 24,00

epileren + verven wenkbrauwen 25,00

epileren + verven wenkbrauwen en wimpers 40,00

epileren + verven wenkbrauwen en wimpers en harsen bovenlip 49,00

harsen, hele gezicht 27,50

harsen, bovenlip of kin 9,00

harsen, bovenlip of kin met lycon 11,00

verwijderen gerstekorrels, fibromen, tele's, cherries vanaf 24,50

electrisch ontharen (per 15 minuten) 24,00

bindweefselmassage (per 20 minuten) 24,00

gelegenheidsmake-up 35,00

Skin Gym met Dermashaper €
spiercontractie en ultrasoon voor gelaat en hals 89,00

spiercontractie per zone 35,00

ultasoon per zone 35,00

afvoeren van vocht onder de ogen 35,00

ionisatie, insluizen van ampul of serum 30,00

behandeling van littekenweefsel, prijs op aanvraag



Wimpers €
extensions nieuwe set 75,00

bijwerken na drie weken 40,00

Manicure €
manicure  basic 35,00

nagels lakken 9,50

paraffine handpakking 10,00

french manicure, gellak kleur of French 35,00

Cadeaubonnen €
verkrijgbaar vanaf 25,00

Bodytreatments €
harsen;

 - onderbenen/bovenbenen 35,00

 - onder- en bovenbenen 55,00

 - bikini basic 21,50

 - bikini brasilian strip 35,00

 - oksels 19,50

 - onderarmen/bovenarmen 29,50

 - onderarmen en bovenarmen 39,50

 - rug/borst man 39,50

massage;

 - rug en nek 35,00

 - hot stone rug 39,50

 - kruidenstempelmassage rug/nek 47,50

 - algehele massage manueel 65,00

 - rugscrub onzuiverheden en masker 42,50

 - bijna mamma (pedicure, rugmassage en gezichtsbehandeling) 119,50

Bruidsbehandeling €
bruidsmake-up

voorbehandeling: luxe gezichtsbehandeling, proef make -up, 

make-up met ampul thuis op trouwdag 190,00

proef make-up en bruidsmake-up in de salon 120,00

Huidanalyse Digitale Scan €
meting van talgproductie, pigmentvorming, vochtbalans

keratine en poriegrootte 35,00

Verwenarrangementen, 3 uur €
kleurenanalyse, cosmetische voetbehandeling of

rug/nekmassage, gezichtsbehandeling,

manicure, koffie met gebak, ter waarde van 240 euro 190,00

(ook in duobehandeling)

Kleurenanalyse €
Kleurenanalyse inclusief kleurenwaaier a € 7,50 100,00

Kleurenanalyse inclusief kleurenwaaier en make-up advies 130,00

Kleurenanalyse voor groepen, prijs op aanvraag



    pedicurebehandelingen

€

Pedurebehandeling 35,00

Pedicure diabetische voet of reumatische voet 35,00

Pedicurebehandeling en gellak, kleur of French 65,00

Voetmassage, extra module 15,00

Relaxbehandeling max 60 minuten 58,00

pedicurebehandeling, scrub, pakking, massage 

Luxebehandeling max 75 minuten 67,50

pedicurebehandeling, scrub, pakking, massage en nagels lakken

Lakken van nagels 9,50

Reparatie nagel vanaf 17,50

Nagelbeugel plaatsen 30,00


