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manicure

lakken, vijlen of knippen (vinylux)
lakken en vijlen (vinylux)
verwijderen gelish
manicure + base
manicure + lak
manicure + gelish
pakking van de handen

10,-
17,-
25,-
30,-
35,-
60,-
15,-

IBX herstel t  en verstevigt  de nagel 

behandeling

nabehandeling

15,-
10,-

gelish

gelish verwijderen + opnieuw plaatsen

gelish French
gelish met manicure

35,- / 40,-
50,-
60,-

gelnagels + polygel

gelnagels
gelnagels French of babyboom
gelnagels met verlenging
gelnagels French met verlenging

50,-
55,-
65,-
75,-



pedicure

pedicure
pedicure + lak
pedicure + gelish
verwijderen gelish
paraffine voetmasker tegen kloven & droge huid 

voetzoolreflexologie
B-sponge/nagel tegen ingegroeide nagels

eelt
nagelreconstructie/nagel

35,-
45,-
60,-
+5,-
15,-
30,-
25,-
15,-
25,-



epilaties gelaat

wenkbrauwen
neus, lip of hals
kin en hals
voorhoofd, oren of wang

10,- / 18,-
10,-
10,-
10,-

epilaties l ichaam

onderbenen
bovenbenen
volledige benen
bikinilijn 
oksels
armen
1/2 rug of buik
volledige rug of buik
kleine zone vingers, tepelzone, ...

18,-
20,-
30,-

15,- / 20,- / 25,-
12,-
18,-
12,-
20,-

5,-

suikerepilatie

wenkbrauwen
lip, kin of wang
onderbenen
bovenbenen
volledige benen
bikinilijn
oksels

10,-
10,-
30,-
40,-
50,-

20,- / 25,- / 30,-
20,-

definit ieve ontharing

informatie en prijzen op aanvraag
steeds deskundig uitgevoerd door Max-Laser by Skin-Concept



maquil lage

make-up + advies

wenkbrauwen of wimpers verven
hennabrows

35,- / 45,-
12,-
20,-

wimperl i f t ing & wimperextensions

wimperlifting
Extension one by one, nieuwe set
Extension one by one, nabehandeling 
3D Russian Volume, nieuwe set
3D Russian Volume, nabehandeling

65,-
120,- / 150,-

60,- / 75,-
165,-

75,- / 90,-



microblading

eerste behandeling + nabehandeling binnen de 3 maanden

nabehandeling binnen 1 jaar + nabehandeling

nabehandeling binnen 2 jaar + nabehandeling

300,-
100,-
200,-

permanente make-up

ogen
eyeliner onder of boven
eyeliner onder en boven
wimperlijn intensifiëren onder of boven
wimperlijn intensifiëren onder en boven

wenkbrauwen
schaduweffect

lippen
contour
full lips

220,-
330,-
165,-
200,-

330,-

350,-
520,-



gelaatsverzorging

Christine Schrammek
kruidenpeeling fresh up
kruidenpeeling energy
kruidenpeeling classic

Maria Galland incl. epilatie wenkbrauwen

mini gelaatsverzorging
klassieke gelaatsverzorging
anti-stress gelaatsverzorging
modellage masker

Deynique incl. epilatie wenkbrauwen

anti-stess gelaatsverzorging

Mesoestetic incl. epilatie wenkbrauwen

gezichtverzorging tegen acné
gezichtverzorging met vliesmasker
gezichtsverzorging met microneedling pen

Natural face lifting
30 min
60 min

Sculp per treatment card

80,-
130,-
265,-

55,-
65,-
75,-
85,-

75,-

45,-
85,-

150,-

50,-
95,-

50,-



massage

lichaamsmassage
gelaatsmassage
rugmassage 
massage voor zware, vermoeide benen
voet- en onderbeenmassage
hand- en onderarmmassage
cupping massage tegen cellulites

 per beurt
 kuur van 10 beurten + 1 gratis

60,-
30,-
35,-
30,-
15,-
15,-

35,-
350,-

peeling

lichaamspeeling
rugpeeling

35,-
20,-

l ichaamsverzorging

algenpakking tegen cellulites of reuma

busteverzorging
lymfea tegen zware, vermoeide of gezwollen benen

40,-
40,-
20,-

airbrush tanning

volledig lichaam
1/2 lichaam
gezicht, décolleté en armen
gezicht en décolleté

40,-
30,-
28,-
20,-
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