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Brows & Lashes
Eén blik zegt meer dan duizend woorden... Wimpers en

wenkbrauwen zijn een belangrijk middelpunt van het gezicht!

Kleuren van de wenkbrauwen
Kleuren van de wimpers
Kleuren van de wenkbrauwen & wimpers
Epileren van de wenkbrauwen

€ 18
€ 18
€ 30
€ 14

Dag make-up
Avond make-up
Workshop (min 4 pers. - max 8 pers.)
1 op 1 workshop

Bruidsmake-up aan huis met proef
Bruidsmake-up & kapsel aan huis met proef
Make-up extra persoon
Opsteken extra persoon

€ 25
€ 35

€ 20 pp
€ 35

€ 95
€ 165
€ 35
€ 50

Make-Up & Brides
The next generation of mineral make-up.

Wij werken met Bellápierre, make-up en verzorging in één.
Bestaat uit pure mineralen zoals mica, ijzeroxiden, zinkoxide &
titaandioxide. Aanbevolen door dermatologen omdat het
hypoallergeen is. Niet-comedogeen en olievrij, waardoor de
poriën niet zullen verstoppen. Biedt UVA en UVB bescherming
SPF 15-20. Verminderd de verschijning van fijne lijntjes en

rimpels.

Medische pedicure
Gellak op voeten
Gellak op handen

€ 25
€ 25
€ 25

Medische Pedicure & Gellak

Gelaat
Bovenlip
Kin
Wenkbrauwen
Oksels
Borst & buik
Borst
Rug
Onderrug
Onderbenen
Bovenbenen
Bikinilijn (slipje)
Brazilian
Hollywood

€ 35
€ 8
€ 8

€ 14
€ 18
€ 25
€ 15
€ 30
€ 18
€ 20
€ 20

€ 12,50
€ 20
€ 25

Ontharingen



Facials
De wetenschap van Circadiaan ritmes:

De term Circadiaan ritme zegt je misschien niks, maar van je
biologische klok heb je vast wel al gehoord. Dit genetisch
bepaalde en dus aangeboren mechanisme regelt allerlei
lichamelijke functies met een bepaalde periodiciteit.

Circadia's formuleringen combineren pure botanicals,
stamceltechnologie, tweede generatie vitamines en innovatieve

peptidenontwikkeling om een optimale gezondheid en
schoonheid van de huid te bereiken. Ons concept stelt ons in
staat om wetenschap en natuur in perfect ritme te leveren.

Intake (huidanalyse+scan, gratis bij behandelplan)
Caviar Lime & Passionfruit facial (verjongen &
versterken)
Snow Algae & Spirulina Coolinf facial (rosacea,
kalmerend)
Teen facial
Gentleman’s facial

€ 25
€ 69,90

€ 64

€ 60
€ 65

Peels
Peelings, een versnelde versie van exfoliëring worden al jaren

toegepast en bestaan in verschillende vormen.

Intake (huidanalyse+scan, gratis bij behandelplan)
Swich (herstellend)

In behandelplan
Chocolate & Champaign Oxygen (acne, vette huid,
spatadertjes, rosacea)

In behandelingsplan
Hydraterende Lactaat Zuur Peel (hydrateren &
verbleken)

In behandelingsplan
Post Peel Home Care Kit

€ 25
€ 99
€ 89
€ 99

€ 89
€ 99

€ 89
€ 35

Enzymen
Enzymen zijn geschikt voor alle huidtypes en een mild

alternatief voor chemische peelings. Enzymenbehandelingen
doet de huid onmiddellijk stralen en maakt haar gezond door te
de dode huidcellen en andere onzuiverheden te verwijderen.

Enzymen kunnen alleen gebruikt worden, maar ook als
onderdeel van een uitgebreidere behandeling.

Prijzen inclusief ontharingen gelaat.

Zymase Enzymen (dikkere, verhoornde huid)
Cacao Enzymen (rosacea, acne)
Raspberry Enzymen (hyperpigmentatie)

€ 39
€ 34
€ 34

Permanente Ontharing
Bij E-med Laser kan u kiezen tussen twee opties:

gratis test-en informatiesessie, waarbij u eerst antwoord krijgt
op al uw vragen én waarbij de test zal aantonen welke resultaten
u kan verwachten of onmiddellijk starten met uw behandelkuur,
waarbij u geniet van 30 euro korting op de eerste behandeling.

Belangrijk! De aangegeven prijzen zijn richtprijzen en kunnen
per individu variëren. Het is van belang dat we eerst ter plaatse
kijken wat de zone zal inhouden (bv. de prijs voor een volledige
rug is niet vergelijkbaar met enkel de onderrug) om de prijs

exact te kunnen bepalen.

Oksels
Bikinlijn (3 mogelijkheden)
Armen
Benen
Borst/buik
Rug
Andere zones
Vanaf 3 zones:
Vanaf 4 zones:

€ 130 / behandeling
vanaf € 130 / behandeling
vanaf € 180 / behandeling
vanaf € 250 / behandeling
vanaf € 215 / behandeling
vanaf € 315 / behandeling

prijs wordt ter plaatse besproken
10% korting
20% korting

Permanente Make-Up
Permanente make up wordt ook wel micropigmentatie,

cosmetische/esthetische tatoeage of dermografie genoemd.
Het is een verfijnde tatoeagetechniek waarbij er veilige,
huidvriendelijke hoge-kwaliteitspigmenten op basis van
mineralen onder de epidermis (= de bovenste huidlaag)

aangebracht worden.

Het doel van permanente make up is ‘het esthetische aspect
verbeteren’, waarbij het welzijn van de klant centraal staat.

Mogelijk heeft u na de eerste behandeling een touch-up nodig.
Deze zit in de prijs inbegrepen, op voorwaarde dat u de touch-
up binnen de drie maanden laat uitvoeren. Na 3 maanden
moeten wij extra kosten aanrekenen, afhankelijk van de tijd,
materiaal en werk we hier nog aan moeten spenderen.

Eyeliner
Gewone eyeliner boven OF onder
Brede eyeliner boven of WING
Eyeliner boven EN onder

Wenkbrauwen
3D Hairstrokes
Microblading
Powderbrows
COMBO: Powderbrows én 3D Hairstrokes of
Microblading

Lippen
Lippen fijne contour
Ombré lips (schaduwlijn)
Full lips

€ 190
€ 235
€ 360

€ 360
€ 360
€ 360
€ 420

€ 320
€ 400
€ 600
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