HUIDVERBETERING

*

BEHANDELING KUUR

Milde tot intensieve fruitzuur peeling		 60,00 215,00
JANSSEN COSMETICS Exfoliating Peeling System
Peeling op basis van fruitzuur die stapsgewijs wordt geïntensiveerd. Voor een gladde, frisse
huid en een gezonde glow!

NIEUW! Natuurlijke kruiden peeling		 73,00 260,00
NEODERMA BIO PEELING - FLORET
Peeling op basis van algen. mineralen en plantenextracten, geschikt voor de gevoelige huid.
Zuivert de acnegevoelige huid, helpt ouderdomsvlekken en rimpels glad te strijken.
De huid ziet er jonger, frisser en vernieuwd uit.

Enzymatische 99% natuurlijke peeling		 71,00 255,00
PRIORI TTC Peeling
Peeling op basis van papaya en pompoen enzym extract. Zorgt voor een gezonde glow
door stimulatie van de doorbloeding, vermindert pigment, kalmeert en voorkomt
huidveroudering.

Intensieve melk- & glycolzuur peeling		 74,00 263,00
PRIORI LCA Peeling
Peeling op basis van melkzuur, antioxidanten en vitamine A, C en E & Pro Vitamine A.
Maakt de huid helder, glad en geeft volume. Vermindert pigment, ontstekingen en kalmeert
de gevoelige|acne huid.

Intensieve melkzuur peeling		 81,00 289,00
PRIORI Q+SOD Peeling
Peeling op basis van melkzuur, Super Oxide Dismutase [SOD] en CoQ10. Geeft een jong,
fris en glanzend resultaat. Maakt de huid strak, glad en geeft volume.

*4 behandelingen in 4 weken

BINDWEEFSELMASSAGE

Natural face lifting massage [45 min.]		 60,00 275,00
**5 behandelingen in 3 weken

NIEUW! LED THERAPIE		BEHANDELING

reinigen van het gezicht | peeling | verwijderen oneffenheden
ampul of corrigerend serum | masker| oog- en gezichtsverzorging

STYLEN
Kies uit of mix:
epileren | harsen bovenlip | harsen kin | harsen wangen| verven
wimpers | verven wenkbrauwen

LED masker [10 min.] incl. reiniging van het
gezicht en gezichtsverzorging		 25,00 249,00
In combinatie met gezichtsbehandeling		 15,00
***12 behandelingen in 3 weken

BOTOX & FILLERS
Zie thewowfactory.nl

HARSEN
Oksels			24,00
Bikinilijn			24,00
Onderbenen			32,00
Benen			48,50

Feest make up [30 min.]			
Make up & persoonlijk advies [60 min.]			
Bruidsmake up [proefmake up en trouwdag make up]		
Groep bruidsmake up [bruidsmake up plus 2 personen]		
Extra persoon groep bruidsmake up			

1x supplement stylen		 15,00
2x supplement stylen		 30,00
3x supplement stylen		 37,00

13,00
26,00
32,50

7X ABONNEMENT

		
1x supplement stylen 		
95,00
2x supplement stylen
190,00
3x supplement stylen
235,00

LOSSE
BEHANDELING

Massage gezicht, nek & décolleté [20 min.]		 27,50

I.C.M. GEZICHT
BEHANDELING

18,50

35,50
49,50
97,50
157,50
30,00

Bruidsmake up op locatie? Ik bespreek graag de mogelijkheden!

I.C.M. GEZICHT
LOSSE
BEHANDELING BEHANDELING

ONTSPANNING

***

KUUR

MAKE UP

Een huidverbeterende behandeling bestaat uit:

ABONNEMENT STYLEN

**

BEHANDELING KUUR

