GRATIS CONSULTATIE
Voor al onze esthetische behandelingen (gelaatanalyse, figuuranalyse, laserontharing, permanente make – up
en voor uw thuisverzorging op maat) geniet u van een gratis analyse met gepersonaliseerd advies. Uw garantie
voor de beste resultaten. Onze gespecialiseerde esthetische deskundigen begeleiden u graag binnen uw
behandelplan op maat.

Figuuranalyse

gratis (t.w.v €30)

Huidanalyse

gratis (t.w.v €30)

Permanente make-up/
Microblading analyse

gratis (t.w.v €30)

Laserontharing analyse

gratis (t.w.v €30)

MEDISCHE LASERONTHARING

-

-

Kleine zones

sessie

pakket (6)

Bovenlip of kin
Bovenlip + kin
Wangen 1/2
Wangen volledig
Onderzijde gelaat (oor tot oor)
Volledig gelaat
Oksels
Bikini klein
Bikini groot
Bikini max
Handen
Nek

€45
€80
€45
€80
€110
€130
€95
€75
€100
€160
€50
€60

€210 (€35/sessie)
€360 (€60/sessie)
€210 (€35/sessie)
€360 (€60/sessie)
€495 (€82.5/sessie)
€588 (€98/sessie)
€450 (€75/sessie)
€338 (€56/sessie)
€450 (€75/sessie)
€720 (€120/sessie)
€225 (€38/sessie)
€288 (€48/sessie)

Grote zones

sessie

pakket (6)

€200
€200
€350
€120
€150
€200
€400
€400
€200
€150

€840 (€140/sessie)
€840 (€210/sessie)
€1500 (€250/sessie)
€504 (€84/sessie)
€630 (€105/sessie)
€480 (€140/sessie)
€1680 (€280/sessie)
€1680 (€280/sessie)
€840 (€140/sessie)
€630 (€105/sessie)

- Onderbenen
- Bovenbenen
- Volledige benen
- Armen ( pols tot en met elleboog )
- Armen ( met handen )
- Armen ( volledig )
- Rug + schouders ( volledig )
- Borst + buik ( volledig )
- Borst of buik
- Billen

Alle prijzen per zone / sessie,
Inclusief BTW en indicatief

Permanente make – up is de manier om je wenkbrauwen, eyeliner of lipcontour altijd perfect in orde te
hebben. Perfect onder alle omstandigheden zoals in het zwembad.
Permanent blijft mooi gedurende twee tot vijf jaar en vaak zelfs langer!

-

Zone

eerste keer

50% na 2j

30% na 6j

Eye-liner boven en onder
Eye-liner onder
Eye-liner boven
Eye-liner Extra kleur of extra-breed
Lipcontour
Full-lips 3D
Wenkbrauwen

€300
€150
€200
(0,50 cm )+ €50
€275
€475
€275

€150
€75
€100

€210
€105
€140

€140
€240
€140

€195
€335
€195

( Microblading of met pmu toestel , bij microblading gratis bijwerking binnen 6-8 weken indien nodig)

Bijwerkingen: we werken met plezier uw permanente make-up bij.
Voor de ogen , lippen en wenkbrauwen zit er één gratis bijwerking bij de eerste keer inbegrepen die binnen
de 2 maanden opgenomen moet worden.
Extra bijwerking , na de Gratis behandeling binnen de 6 maanden ; 50 € , na 1 jaar 95 €
Voor klanten die alreeds klant bij ons zijn na 2 jaar is dat aan -50% korting van de beginprijs.
Voor andere klanten van ergens anders is dit aan -30% korting. (of na 6 jaar)

Belangrijk!
-

Pigmentatie 48 uur droog houden.
Geen make – up aanbrengen op en rond de pigmentatie.
Huid niet reinigen.
De eerste 5 dagen geen zwembad, sauna of zonnebank.
Niet krabben aan de pigmentatie.
Vooraf geen pijnstillers(wel ibuprofen) , bloedverdunners en alcohol gebruiken.
Na de behandeling moet u terramycine aanbrengen (zelf af te halen bij de apotheek).
De dag zelf propere lakens & kussens gebruiken zodat er geen bacteriën aan de huid komen.

MICROBLADING
Dit wordt aangeraden voor dames met:
-

Een dunne of onregelmatige haargroei van de wenkbrauwen
Asymmetrische wenkbrauwen
Een litteken in de wenkbrauwen
Te veel of onkundige epilatie met als gevolg dunne of bijna geen wenkbrauwen
Plaatselijk of volledig haarverlies: alopecia
Hertekenen van de wenkbrauwen omwille van een niet – esthetische vorm

Je nieuwe wenkbrauw vorm wordt in onderling overleg getekend met een potloodje.
Veelgestelde vragen
Hoelang blijft het?
Deze behandeling blijft 1 tot 2 jaar

Hoelang duurt de behandeling?
De behandeling duurt een uur tot anderhalf uur + half uur verdoving.
Wanneer moet ik terug komen voor de eenmalige bijwerking?
Binnen de twee maanden.
Kan het bij iedereen worden toegepast?
Het wordt niet gedaan bij zwangere vrouwen, bepaalde ziektes(BV. Suikerziekte) en allergische reacties
Bij een vette huid kan de behandeling minder lang mee gaan en kan een 2de bijwerking nodig zijn.
Wat kan ik verwachten na de behadeling?
De eerste 3 dagen na de behandeling is de kleur donker, maar de 4de dag gaat dit al lichter zijn.

Belangrijk!
-

Pigmentatie 48 uur droog houden.
Geen make – up aanbrengen op en rond de pigmentatie.
Huid niet reinigen.
De eerste 5 dagen geen zwembad, sauna of zonnebank.
Niet krabben aan de pigmentatie.
Vooraf geen pijnstillers(wel ibuprofen) , bloedverdunners en alcohol gebruiken.
Na de behandeling moet u terramycine aanbrengen (zelf af te halen bij de apotheek).
De dag zelf propere lakens & kussens gebruiken zodat er geen bacteriën aan de huid komen.

ONTHARINGEN

-

MET HARS

Zone

per behandeling

Onder of boven benen
Onder + boven benen
Wenkbrauwen
Bovenlip, kin of wangen
Oksels
Bikiniranden
String
Bikini volledig
Borst of rug
Onder of bovenarmen
Onder + bovenarmen

€20
€30
€10
€6.5
€15
€16
€25
€35
€28
€18
€28

MAKE – UP

WIMPEREXTENSIONS
eerste keer

prijs
-

Dag make – up
Bruids of avond make – up

€20

-

3D of Russian volume

-

Bijwerking

€95

€25

2 weken

3 weken

4 weken

€45

€55

€80

