Sugar Wax

Suikerontharing is een verfijnde ontharingstechniek
die alle haartjes vanaf de wortel verwijdert met
suikerpasta waardoor ze fijner en dunner
terugkomen. Alle zones van het lichaam kunnen
onthaard worden volgens deze methode en dit zowel
bij vrouwen als bij mannen.
Wenkbrauwen
Wenkbrauwen & bovenlip
Gelaat (zonder wenkbrauwen)
Gelaat (met wenkbrauwen)
Oksels
Onderarmen
Volledige armen

€ 12
€ 20
€ 20
€ 30
€ 16
€ 20
€ 30

Vrouwen
Bikini naast slip
Full bikini (1e keer of na 4 weken)
Full bikini (binnen 4 weken)
Onderbenen (incl knie)
Boven benen
Volledige benen
Buik

€ 16
€ 45
€ 27
€ 27
€ 29
€ 49
€ 20

Mannen
Onderbenen
Volledige benen
Buik en borst (1e keer)
Buik en borst (binnen 4 weken)
Buik

€ 35
€ 60
€ 45
€ 35
€ 25

TULPENSTRAAT 64, 3530 HOUTHALEN-OOST I +32 478 35 69 33
INFO@BELLAVISTA-HUIDINSTITUUT.BE I WWW.BELLAVISTA-HUIDINSTITUUT.BE

BELLAVISTAHUIDINSTITUUT

Pigmentatie

Onzuiverheden

Huidanalyse

Intake (huidanalyse+scan)

Droge huid

€ 25

Samen maken we een uitgebreide analyse van jouw huid
met behulp van een gedetailleerde vragenlijst en een
huidscan met de Observ 520. Hierbij analyseren we de
diepere huidlagen en brengen we alles haarscherp in
beeld. Zo kunnen we een op maat gemaakt behandelplan
opstellen. Je krijgt zowel behandeladvies als home care
advies.

Facials

Anti-age

Gevoelige huid

Clarifying Facial
Deze behandeling is ontworpen om de opbouw van
keratine effectief te verwijderen om bacteriële en acnelaesies te verminderen.

€ 65

Teen Facial
Geef de jonge huid de ondersteuning die het nodig heeft
met een verzorging die ontwikkeld is om hormonale

€ 65

Peels

Meet & Treat
Na een huidanalyse en scan kunnen we een afgestemde
behandeling op jouw noden van de huid samenstellen. Zo
kan je huid kennis maken met de actieve ingrediënten
zodat we later doelgerichter kunnen werken op jouw
huidprobleem.

€ 90

Firming Peptide Facial
Vernieuw en revitaliseer de huid onmiddellijk met
krachtige anti-verouderingspeptiden, antioxidanten,
stamcellen en plantaardige ingrediënten.

€ 70

Caviar Lime & Passionfruits Facial
Dit complexe ingrediëntprofiel levert unieke exfoliërende
Lime Pearl Caviar-technologie om de huid zacht te
verjongen en versterkt met een boost van antioxidanten
ondersteuning.

€ 70

Triple Berry Brightening Facial
Verhelder en verjong de huid met exotische Riberry,
Muntries en Pepperbessen uit Australië.

€ 65

Vitamin Infusion Facial
Vertraag de tekenen van veroudering door de huid in te
sluizen met krachtige en voedzame essentiële vitamines.

€ 65

Gentleman’s Facial
Resultaatgerichte behandeling voor mannen op basis van
peptiden.

€ 65

Marshmallow Whip Hydrating Facial
Droge, uitgedroogde huid wordt getransformeerd met een
complex mengsel van hydraterende peptiden en
plantaardige ingrediënten.

€ 65

Express Facial
Deze effectieve behandeling omvat een diepe poriën
reiniging, exfoliatie, een speciaal Circadia-masker en
wordt aangevuld met een verstevigend oogserum,
peptide-vochtinbrengende crème en bescherming tegen
de zon.

€ 60

Snow Algae & Spirulina Cooling Facial
Verkoel en kalmeer onmiddellijk geïrriteerde en
verzwakte huid met de unieke ingrediënten van Snow
Algae.

€ 70

SWiCH ™
SWiCH ™ maakt gebruik van het natuurlijke
herstelmechanisme van de huid om het optimale uiterlijk
van de huid te helpen herstellen, zonder dat de huid
beschadigd wordt. INCL. THUISPRODUCTEN

€ 125

DermaFrost Salicylic Peel
Vernieuw en revitaliseer de huid met krachtige antiaging peptides, sterke antioxidanten, stamcellen en
plantenextracten. Ook doeltreffend voor het bestrijden
van acne. INCL. THUISPRODUCTEN

€ 150

Alpha/Beta Peel
Bestrijd de tekenen van veroudering met een combinatie
van Lactaat en Salicyl zuren. Ze maken de huid zacht,
egaal en doen haar stralen.

€ 125

Oxygen Rx
Doeltreffend voor acne, vette huid, spatadertjes en
rosacea. De zachte exfoliatie van natuurlijke papaja en
ananas-enzymen zal effectief de huid verhelderen en
voorbereiden voor de revitaliserende
zuurstofbehandeling.

€ 125

Hydraterende Lactaatzuur Peel
Deze behandeling is ontwikkeld om zacht en efficiënt te
exfoliëren en tegelijkertijd de huid te hydrateren en
verbleken.

€ 125

MandeliClear met Vitamin A Accelerator

€ 175

Het MandeliClear Peel Systeem is specifiek ontworpen
voor het afzwakken van pigmentatieproblemen
geassocieerd met acne, melasma of zonneschade bij
donkere huidtypes. INCL THUISPRODUCTEN

