€ 45,00

Kennismakingsbehandeling (45 minuten incl gratis huidanalyse)
Tijdens deze behandeling geven wij u een uitgebreid behandelingsadvies
en kunt u producten ervaren die geschikt zijn voor uw huid.

Image Skincare
De beste huidconditie wordt bereikt door levend weefsel te verbeteren en te stimuleren.
De Image Skincare producten werken op cellulair niveau zodat fijne lijntjes verdwijnen,
zonbeschadiging vervaagt en de hydratatie toeneemt. De producten stimuleren de
celvernieuwing waardoor de huid er jonger uitziet. Image Skincare biedt een betaalbaar
product dat voor alle type huidproblemen geweldige resultaten laat zien. Een mooie huid
begint bij een gezonde huid.

Image Skincare Peeling kuur (6 behandelingen)

prijs in overleg

Wilt u uw huidprobleem oplossen en een optimaal gezonde huid?
De Image Skincare peelingen werken op de diepere, levende huidlaag,
waardoor de celstructuur van de huid radicaal wordt verbeterd. In
overleg gaan we bepalen welke peelbehandelingen geschikt zijn voor uw huid
tijdens deze kuur.
		
Image Skincare peeling kuur (3 behandelingen)
prijs in overleg
Een boost voor de huid om in een korte tijd de huid weer in optimale
conditie te brengen. In overleg gaan we bepalen welke
peelbehandelingen geschikt zijn voor uw huid tijdens deze kuur.

Image Skincare peel Level 3 			

€ 155,00

Image Skincare peel Level 2 			

€ 98,00

Perfection Lift
- Anti-aging │ acne │ pigmentstoringen (incl. 2 weken gratis thuisverzorging)		
		
Wrinkle Lift
- Anti-aging │ grove poriën │ vermoeide/rokershuid │ acne │
pigmentstoringen
Acne Advanced Lift
- Acnehuid │ vette huid
Lightning Lift
- Pigmentstoringen │ rosacea │ anti-aging │ droge/vochtarme huid

Image Signature Lift 				
Anti-aging │ droge/vochtarme huid │ rosacea │ vermoeide/rokershuid, acne

Image Skincare peel Level 1 			

Wrinkle Lift
- Anti Aging │ grove poriën │ vermoeide/rokershuid │ acne │
pigmentstoringen
Ormedic Lift
- Gevoelige huid │ zwangere vrouwen │ droge/vochtarme huid │ vermoeide/
rokershuid
Acne Lift
- Acnehuid │ vette huid │ anti aging
Lightning Lift
- Pigmentstoringen │ rosacea │ anti-aging │ droge/vochtarme huid

Image Skincare Facial 				

€ 98,00
€ 92,00

Payot gezichtsbehandeling				

€ 58,00

De Payot behandeling is naar wens uit te breiden met:
Uitgebreide Payot gezichtsmassage 20 minuten

€ 20,00

Klassieke gezichtsmassage 10 minuten

€ 12,00

Specifiek Payot masker aangepast aan uw huidtype

€ 12,00

Huidanalyse, epileren, reiniging, peeling met vapozone-stoom, dieptereiniging,
crème masker, dagverzorging, lichte make-up

Deze buitengewone, door Dr. Nadia Payot ontwikkelde massage is geïnspireerd
op de danskunst. De massage bestaande uit 42 bewegingen zorgt voor een
diepgaand en duurzaam gevoel van welbehagen, maar geeft ook duidelijk
zichtbare schoonheidsresultaten voor de uitstraling en de jongheid van de
gelaatstrekken.

Een heerlijk ontspannen massage voor het gezicht, hals en decolleté

De diverse specifieke maskers van Payot geven voor ieder huidtype het perfecte
en optimale resultaat.

Laserbehandelingen
Voor het doeltreffend verwijderen van ongewenste haargroei. De behandelingen met de
Epildream Diode Laser worden gegeven door een Epildream expert. SNEL: Meer dan 6
keer sneller dan de nieuwste generatie pulslichten. COMFORTABEL: Pijnvrij behandelen
door het innovatieve koelsysteem. NON-STOP BEHANDELEN: 12 maanden per jaar, zelfs
tijdens de zomerperiode. BETROUWBAAR: Zeer veilige behandelingen op ieder fototype,
zelfs op de gebruinde huid. EFFECTIEF: Resultaat in een korte periode met aanzienlijk
minder sessies.

Dames
Kleine zone

€ 60,00

Middelgrote zone					

€ 85,00

Grote zone					

€ 150,00

Bovenlip, jukbeenderen, hals, kin, voeten of handen

Wangen, oksels, bikinilijn, onder-/ bovenarmen, schouders, buik of billen
Onder-/bovenbenen, brazilian, rug of gehele gezicht

Heren
Kleine zone					

Bakkebaarden, oren, jukbeenderen, hals, haarlijn, kin, voeten of handen

€ 75,00

Wangen, onder-/bovenarmen, schouders, buik, borst, billen of liezen

€ 100,00

Onder-/bovenbeen, gehele gezicht, rug of borst en buik

€ 150,00

Middelgrote zone					
Grote zone					

€ 82,00

Firming face, neck and décolleté treatment
- Rimpels │ verslapte huid │ pigment
Image Signature Facial
- Anti-aging │ droge/vochtarme huid │ vermoeide/rokershuid
O2 Lift!
- Voor alle huidtypes geschikt
Antioxidant, anti-aging facial
- Droge/vochtarme huid │ rode/geïrriteerde huid │ zonbeschadigde huid
Ormedic Facial
- Normale huid │ zwangere vrouwen │ droge/vochtarme huid │
vermoeide/rokershuid
Acne Facial
- Vette huid │ acne
Be Clear Purifying Facial
- Acne type 1-4 │ grove poriën

Image Skincare facial massage (15 minuten)

Payot
Payot brengt u een heerlijke lijn verzorgingsproducten en behandelingen met een
zichtbaar en doeltreffend resultaat. Ontspannen is schoonheid.

€ 15,00

Diverse behandelingen / Harsen

Epileren						
Wimpers verven					
Wenkbrauwen verven 				
Wimpers en wenkbrauwen verven
			
Harsen kin					
Harsen bovenlip					
Harsen kin en bovenlip				
Harsen oksels 					
Harsen bikinilijn					
Harsen oksels en bikinilijn				
Harsen onder- of bovenbenen			
Harsen onder- en bovenbenen			
Harsen van de rug
		
vanaf
Tele’way
Verwijderen van couperose, gesprongen adertjes, kleine pigmentvlekjes,
steelwratjes, bloedblaasjes

€
€
€
€

15,00
15,00
12,00
24,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,00
12,00
23,00
15,00
18,00
27,00
26,00
44,00
28,00

€ 28,00

Microdermabrasie en ultrageluid
Microdermabrasie verwijdert door gebruik van aluminiumoxide kristallen een dun laagje
van de opperhuid. De huid is zeer toegankelijk voor de werkstoffen die op eenvoudige
en zachte wijze in de onderste lagen van de huid worden gemasseerd door middel van
ultrageluid.

Kuur Microdermabrasie en ultrageluid (10% korting)

€ 441,00

MicroLift						

vanaf € 140,00

5 behandelingen in een periode van 5/6 weken.

Dit is een behandeling waarbij we de microdermabrasie behandeling in
combinatie gebruiken met de Image Signature lift.

Microdermabrasie + Ultrageluid

€ 96,00

Massage

Rug/nekmassage 				
(30 min)
Rug/nekmassage en achterkant benen
(45 min)
Lichaamsmassage 				(60 min)
Zwangerschapsmassage 			
(60 min)

€
€
€
€

35,00
45,00
55,00
68,00

€
€
€
p.p €

99,50
60,00
35,00
28,00

Make-up en Workshop

Bruidsmake-up (incl. proefmake-up)
Uitgebreid Make-up advies {per persoon 1 uur}
Avond- /feestmake-up (kerst, gala of feest)
Make-up workshop (min. 6 personen)

