PRIJSLIJST

Onze verschillende gezicht verzorggingen zijn op basis van
natuurproducten zoals, Aloë Vera, munt, paardenmelk,
rozenwater, jojoba olie, calendula, groene klei, vitaminnen
en alle producten van LR en ZEITGARD toestellen .
Op basis van de verschillende pakketten kan je kiezen en
stellen we het juist pakket samen . Als ook alle producten te
koop van LR en je kan ook VIP KLANT WORDEN en dan heb je
30% KORTING OP AL JE PRODUCTEN vraag naar de
voorwaarden !!

MEDISCHE PEDICURE
Manicure
Lakken van nagels met nagellak
Teennagels met gelish + pedicure

€ 25,00 Speciale behandelingen prijs te bespreken.
€ 29,00
€ 9,00
€ 38,00

Coaching: Intakegesprek aan de hand daarvan bepalen we samen het traject, duur 1,30u
Normale sessies

€ 30.00 per uur.

Wij leren je met jezelf en je situatie omgaan, en je een positieve wending te geven.

Op algemene aanvraag nog een paar verzorggingen.
JEUGD VERZORGING TOT 21 JAAR
Doel reinigen met de toestel en Aloë Vera = 20 min

€ 25.00

BASIS VERZORGENDE BEHANDELING
€ 50.00
Doel je huid altijd in de beste conditie houden, er wordt
met de toestellen, voedend masker en aangepaste crème.
HYDRATERENDE VERZORGENDE BEHANDELING
€ 60.00
Doel vocht in brengend = 60.00 min
Verjongen met de toestellen voedend + masker, gommage, masker,
ontharing en afwerken met aangepaste crème.
Ontharing – met traditionele wax of met pincet

Pincet

Wax

Bovenlip

€ 7,00

€09,00

Kin

€ 6,50

€ 09,00

Wangen

€ 10,00

€ 15,00

Wenkbrauwen en bovenlip

€ 13,50

€ 11,00

€ 45.00

Bennen

€ 20,00

Permanente Make-up: Wat is permanente Make-up (pmu)
Met een ultrafijn, steriel wegwerp-naaldje wordt in de bovenste huidlaag een huidvriendelijke
pigmentvloeistof gegraveerd.
Het resultaat is een natuurlijk ogende opmaak die twee tot vijf jaar meegaat.

Waarom: Iedereen wil er graag goed uit zien ! Tegenwoordig mag dat niet veel van onze tijd innemen,
want die hebben we meestal niet. Met pmu ben je zo klaar, waar je ook heengaat.

Ideaal: Voor eeuwig mooi!
Geen tijd verspillen met het bijtekenen van wenkbrauwen, ogen ook al ga je zwemmen of sporten je makeup ziet er altijd mooi uit.
Ogen boven of onder

€ 180.00

Volledige oogcontour

€ 345.00

Extra breed

+ € 25.00

Wenkbrauwen

€ 340.00

Lipcontour

€ 300.00

Allergie pijntest

€ 30.00

Dermato pigmentatie littekens vanaf

€ 60.00

Bijwerking enkel indien nodig gebeurd binnen twee maand,
je betaald enkel de naald en bijleg product. € 50.00
Kijk ook zeker op de website bij pmu uitleg!
Onze prijzen zijn incl. BTW.
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