Alle nieuw behandelingen zijn inclusief één nabehandeling. Een extra
nabehandeling of vierde nabehandeling is mogelijk en kost € 70,-. Geen
uitzonderingen.
* Is de permanente make-up niet door PMU campany geplaatst? Dan is dit altijd
een nieuwe behandeling.
* Een Touch-up is één behandeling en geldt alleen voor bestaande klanten.
* Is de kleur te veel vervaagd of moet er echt een correctie plaats vinden, grijs of
rood geworden wenkbrauwen of correctie op de vorm, dan moet men uit gaan
van een nieuwe treatment en is een touch-up
niet aan de orde.
* Touch-up na 18 mnd is een nieuwe behandeling minus 15% korting voor
bestaande klanten.

240,00

85,00

HUIDVERBETERENDE GEZICHTSBEHANDELINGEN VAN
NEODERMA - VEGAN

Bio-peeling Floret Edition alle huidtypen (60 min.)
Reinigen, onzuiverheden verwijderen, bio-peeling
(massage), masker aangepast aan huidtype,
naverzorging
(kuur 3x om de 10 dagen)
Ons advies is een kuur van 8 tot 10 behandelingen

125,00

MICRONEEDLING - HUIDVERBETERING

Microneedling 45 min.
355,00

485,00

170,00

(kuur van 3x)
Microneedling icm Neoderma Floret bio-peeling
(kuur van 3 keer)

510,00

180,00

45 min

Microneedling icm Neoderma Marine-enzym 45 min.

180,00

TOUCH-UP WENKBRAUWEN (opfrissen pmu)
Bestaande klanten binnen 18mnd (90 min.)

100,00

NG YAG LASER, LASER BEHANDELINGEN

HUIDVERBETERING carbon peeling, acne, littekens,

110,00

75,00

collageen aanmaak, kalknagels

Gezicht

Bij een kuur van 6x krijgt u 15% korting

80,00

180,00

VERWIJDEREN

Gezicht + hals

220,00

Wenkbrauwen verwijderen / oplichten

Gezicht + hals + decolleté

210,00

75,00

60,00

230,00

130,00

90,00

65,00

VERWIJDEREN VAN KLEINE TATOEAGES

1 - 15 cm

tot 100 shots

150,00

100,00

50,00

VERWIJDEREN PERMANENTE MAKE-UP EN TATOEAGE

110,00

100,00

steekwratjes, bloedblaasjes (rode puntjes),

Verwijderen van spinnetjes, couperose,

48,00

25,00

200,00

100 tot 500

Wanneer er binnen 1 sessie zowel een behandeling

Alle prijzen zijn voor 1 sessie

1000 tot 2000

500 tot 1000

GROTE TATOEAGE en PIGMENTVLEK(KEN)

15 - 25 cm

100,00

Anti-grijs behandeling wenkbrauwen

Boven infralash bestaande klanten 18 mnd (90 min.)

Lippen

200,00

Boven + onder bestaande klanten 18 mnd (120 min.)

210,00

150,00

Rood / oranje wenkbrauwen

Bestaande klanten, 1x per half jaar (60 min.)
TOUCH-UP LIPPEN (opfrissen pmu)
Full-lips bestaande klanten binnen 18 mnd
(150 min.)
Ombré-lips bestaande klanten binnen 18 mnd (120
min.)
Aquarel lips bestaande klanten binnen 18 mnd
(120 min.)

TOUCH-UP EYELINER (opfrissen pmu)
Boven + onder infralash bestaande klanten 18 mnd

Boven bestaande klanten 18 mnd (120 min.)

20,00

(120 min.)

Intake permanente make-up (wordt in mindering
gebracht als u na afloop een PMU behandeling boekt
15 min.)

plaats vindt voor het verwijderen van rood/oranje

€ 135,00

als anti-grijs zal de totaal prijs € 120,00 i.p.v.

Wenkbrauwen

120,00

gerstekorrels

IQ PIGMENT REMOVER (ALKANISCHE BASIS)

280,00

Ogen

90,00

SPOT REMOVER COAGULATIE
380,00

Lippen

110,00

70,00

30 min.

15 min.

Tattoo klein vanaf
250,00

Tattoo klein tweede behandeling of meer

90,00

Tattoo grote vanaf
220,00

Tattoo groot tweede behandeling of meer

350,00

330,00

340,00

350,00

360,00

350,00

(Kuur van 3 keer)
Tussen de 4 en 6 weken tussen elke behandeling
Ons advies is een kuur van 8 tot 10 behandelingen

PERMANENTE MAKE-UP (PMU)

WENKBRAUWEN NIEUWE SET
(150 min.)

Hairstroke, ombré en schaduw incl. 1 nabeh.

LIPPEN NIEUWE SET
Full-lips incl. 1 nabeh. volledig ingekleurd (180 min.)
Ombré-lips incl./ 1 nabeh. (180 min).
Aquarel lips (Lip Blush) incl. 1 nabeh .(150 min.)
EYELINER NIEUWE SET
Eyeliner boven+ onder designer- en advanced (met
wing) incl. 1 nabeh. (150 min.)
Eyeliner boven designer- en advanced (met wing)
Eyeliner schaduw boven + onder incl. 1 nabeh,

incl. 1 nabeh. (135min.)
(150min.)

100,00

min.)

Eyeliner schaduw boven incl. 1 nabeh, (150 min.)

Bio-peeling Earth edition excl. gevoelig huidtype (60
Reinigen, onzuiverheden verwijderen, bio-peeling

Eyeliner boven + onder infralash (tussen de

nabeh. (90 min.)

Eyeliner boven infralash (tussen de wimpers) incl. 1

wimpers) incl. 1 nabeh. (120 min.)

(massage), masker aangepast aan huidtype,
270,00

naverzorging
(kuur 3x om de 10 dagen)
Ons advies is een kuur van 8 tot 10 behandelingen

BROW LAMINATION

Inclusief verven en stylen van de wenkbrauwen

LASH LIFT

Lash lift incl. verven van de boven wimpers

55,00

55,00

WAX BEHANDELINGEN

13,25

HENNA BROWS

Bovenlip waxen

12,50

15,00

GELCOLOR

Kaaklijn waxen

50,00

Kin waxen

Wenkbrauwen verven

15,50

15,00

16,00

Henna brows en waxen wenkbrauwen

Wenkbrauwen waxen / epileren

34,00

25,00

30,00

Gelcolor behandeling incl. kleine manicure
Gelcolor behandeling incl. vijlen

Wimpers verven

(nagelriemenverzorging, vijlen)
Verwijderen Gelcolor met folies

15,50

incl. nagels vijlen en glad maken
Verwijderen Gelcolor met folies

Wimpers + wenkbrauwen verven

38,00

39,75

6,50

Kin + kaak + bovenlip waxen

25,25

29,50

26,00

Reparatie Gelcolor per nagel

Wenkbrauwen waxen / epileren + verven

Wimpers + wenkbrauwen verven + waxen / epileren

Kin +bovenlip waxen

13,50

19,50

28,25

19,50

Wenkbrauwen + bovenlip waxen / epileren

Waxen oksels

Wenkbrauwen man waxen / epileren

Waxen armen

