Prijslijst
Gelaatsverzorgingen
Enkel dieptereiniging

€59

Dieptereiniging + 12% vitamine C ampoule

€67

Mila d'Opiz basisverzorging

€59

Mila d'Opiz anti-agingverzorging met ampoule

€83

Collageenvlies (60 min.)

€83

Collageenvlies (60 min.) + LED licht

€108

Mikoforese verzorging

€88

Oogverzorging extra

€15

Hals en decolleté verzorging extra

€19

Omnilux light therapy LED
Best in kuurvorm, ideaal 10 sessies (2 x 20 min. per week)
1 sessie + 12% vitamine C ampoule
Peeling + 12% vitamine C ampoule + LED sessie
10 sessies 20 min. + LED 12% vitamine C ampoule
( + 1 sessie gratis! )

€45
€67
€670

Professional Peels van Sesderma
Onderstaande chemische peelings zijn hydraterend,
regenererend, clarifiërend, ontstekingsremmend en/of antiaging , afhankelijk van de ingrediënten. Vraag mij gerust
voor professioneel advies!
Argipeel (chemische gelpeeling op basis van melkzuur)
Mandelac (chemische gelpeeling op basis van amandelzuur)

€95
€95

Lactipeel (chemische gelpeeling op basis van DMAE)
Yellowpeel (chemische peeling op basis van retinol (=vitamine A)

€95
€95

De bovenstaande chemische peelings worden liefst in combinatie
met LED gedaan voor sneller huidherstel
Supplement 20 min. LED
Microdermabrasie-peeling met microkristallen (45 min.)
Microdermabrasie + volledige verzorging

€25
€77
€93
€320

Professional peels in kuurvorm (1x per week):
3x professional peel + 3x LED sessie

Browbar en lashes
Verven van wimpers
Verven van wenkbrauwen
Verven van wenkbrauwen + epileren

€19
€15
€25

Epilatie/ontharing van het gelaat
met filmhars of striphars
Bovenlip
Kin
Wenkbrauwen
Wangen
Volledig gelaat

€10
€10
€10
€10
€24,5

Lichaamsontharingen
Onderbenen met knie

€23

Onder-en bovenbenen

€35

Achterkant bovenbenen

€10

Bikinilijn gedeeltelijk (sliprand)

€11

Brasilian wax

€19

Bikini volledig
Armen volledig
Onderarmen
Rug- of borstkas
Driehoek onderrug
Schouders

€23
€29
€19
€29
€15
€15

Manicure
Manicure + basislak
Manicure + basislak + kleurlak
Enkel vijlen + lakken

€25
€31
€15

Luxe handverzorging:
Manicure + peeling
Manicure + peeling + paraffinepakking
Soak off gellak
Verwijderen soak off gellak
Versteviging seal and protect op natuurlijk nagel

€45
€55
€25
€10
€25

Pedicure
Medische pedicure
Vervolgbehandelingen (elke 5 à 6 weken)

€35
€26

Cosmetische pedicure (geen gebruik van eeltmes)

€26

Luxe voetverzorging:
Pedicure + peeling
Pedicure + peeling + paraffinepakking
Lakken
Soak off gellak
Verwijderen Soak off gellak

€45
€55
€6
€25
€10

Make-up
Dag-make-up

€35

Avond- en bruidsmake-up

€39

Supplement ampoule

€10

Make-up op verplaatsing

+€15

