CRYO TREATMENTS

EMOTION SKINCARE Huidverzorging

Cryo21 definitief vet verwijderen d.m.v. bevriezing van de vetcel,
lift en verstevigt de huid. Cryo21 wordt alleen in de vorm van
een kuur aangeboden van (minimaal) 6 behandelingen. Na het
afronden van een kuur is voor onderhoud losse behandelingen
te boeken.

De droge huid specialist is voor alle huiden waarbij eerst de
huid barrière hersteld moet worden:
Droge huid, trekkerige huid exzematische huid, rocasea Droge
acne

•
•

•
Cryo21 kennismakingsbehandeling
Voor body of onderkin/facial

•

•

€99,95

€100,00

Cryo21 body kuur ( 6 behandelingen)
€600,00
armen, buik, borsten, billen, benen, dijen, rug , kuiten,
enkels, cellulite
Cryo21 onderkin verwijderen kuur.
(3behandelingen vetverwijdering)

Emotion ultimate
90 minuten

€300,00

Cryo21 face kuur(4behandelingen)
€400,00
Hals en kin lifting, rimpels rondom mond, vollere lippen,
couperose, wallen, versteviging, verjonging, lifting,
verheldering teint.
Cryo21 Lymfedrainage
€ 95,00
Alles in het lichaam draait om een goede circulatie
anders stagneert het lichaam

T-Away

DERMATOGRAFIE & MEDISCHE TATOEAGE
Dermatografie & medische tatoeage kuren voor onder andere:
tepelhofreconstructie & borstreconstructie • operatie littekens •
acné • automutilatie • vitiligo • schisis (hazenlip) • brandwonden
• kaalheid m/v hormonaal en alopecia.
Alle genoemde prijzen zijn vanaf prijzen. Informeer voor je
treatment altijd even naar je persoonlijke tarief.
•
•

Medische Litteken correctie
Per uur
Medische Camouflage pigmentatie
Per uur

€150,00
€150,00

•

Scalppigmentatie per uur

€150,00

•

Stemcel activatie haargroei

€125,00

•

Teennageltatoeage

€125,00

Huidoneffenheden verwijderen in slecht enkele minuten
Verwijderen pigmentvlekken, ouderdomsvlekken, steelwratjes,
velbultjes, couperose en bloedblaasjes.
•

per 5 minuten
Max 15 minuten in totaal behandeltijd

€25,00

HYDROPEPTIDE™HUIDVERBETERING
Hoogste niveau van anti-aging, d.m.v. epiginetica komen de
peptides tot in de celkern van de genen, waardoor er
onmiddellijk resultaat en conditie in de cellulaire laag van de
huid ontstaat
•

Kennismakingsbehandeling
90 minuten Inclusief gratis huidscan
met de ‘Capture Pro’

€89,00

•

Capture pro huidscan los

€49,00

•

Facial customized 60 minuten

€79,95

•

Facial intense 75 minuten
75 minuten

€99,95

•

Facial ultimate
90 minuten

€129,95

•

Facial magnificent
Hals & decolleté 105 minuten

€149,95
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PERMANENTE MAKE-UP WENKBRAUWEN
•

Wenkbrauwen 3D hairstrokes
Inclusief nabehandeling

€350,00

•

Wenkbrauwen Ombre/powder

€375,00

•

Wenkbrauwen combi
3D hairstrokes/powderbrows
Inclusief nabehandeling

•

Eyeliner breed onder
Inclusief nabehandeling

€250,00

•

Eyeliner breed boven & onder
Inclusief nabehandeling

€450,00

•

Infralash Elders gezet?
Wordt VIP Member
Opfrisbehandeling/colorboost

€150,00

Eyeliner Elders gezet?
Wordt VIP Member
Opfrisbehandeling/colorboost

€200,00

Eyelinerbreed Elders gezet?
Wordt VIP Member
Opfrisbehandeling colorboost

€250,00

€395,00
•

Wenkbrauwen 3D Hairstrokes
Opfrisbehandeling Color Boost
Wenkbrauwen
VIP Member

•

•

Tot

•

7 t/m 15 maanden

€130,00

•

15 t/m 24 maanden

€200,00

7 maanden

€100,00

Wenkbrauwen Ombre/powder
Opfrisbehandeling Color Boost
Wenkbrauwen
VIP Member

•

Full-lips Gloss-effect
Inclusief 2 nabehandelingen

€450,00

Full-lips Lipstick-effect
Inclusief 2 nabehandelingen

€495,00

Contour shading
Inclusief nabehandeling

€395,00

•

Gloss VIP member 7-15 maanden

€125,00

•

Gloss VIP member 15-24 maanden
Opfrisbehandeling colorboost

€150,00

•

Lipstick VIP member 7-15 maanden

€175,00

•

Lipstick VIP member 15-24 maanden
Opfrisbehandeling colorboost

€200,00

•

Contour VIP member 7-15 maanden

€125,00

•

Contour VIP member 15-24 maanden
Opfrisbehandeling colorboost

€150,00

•

Gloss Elders gezet?
Wordt VIP Member

€200,00

Lipstick Elders gezet?
Wordt VIP Member

€250,00

Contour shading elders gezet?
Wordt VIP MEMBER

€175,00

•

•

Tot

•

7 t/m 15 maanden.

€150,00

•

15 t/m 24 maanden

€225,00

7 maanden

PERMANENTE MAKE-UP LIPPEN

€115,00

Opfrisbehandeling Color Boost
Wenkbrauwen /eyeliners/lippen
Kom je bij ons voor het eerst en is je PMU elders gezet?
•

7 t/m 15 maanden

€200,00

•

15 t/m 24 maanden

€250,00

Wordt VIP Member

PERMANENTE MAKE-UP EYELINERS
•

Eyeliner infralash boven
Inclusief nabehandeling

€225,00

•

Eyeliner infralash onder
Inclusief nabehandeling

€190,00

•

Eyeliner infralash boven & onder
Inclusief nabehandeling

€325,00

•

Eyeliner boven
Inclusief nabehandeling

€250,00

•

Eyeliner onder
Inclusief nabehandeling

€220,00

•

Eyeliner boven & onder
Inclusief nabehandeling

€395,00

•

Eyeliner breed boven
Inclusief nabehandeling

€300,00

•

•

•
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PERMANENTE MAKE-UP & TATOEAGE
VERWIJDEREN

Lashlifting
je eigen wimpers gekruld en langer tot wel 4-6 weken

Pigment verwijderen zonder laser. Pigment Off kuren zijn alleen
per 3 behandelingen verkrijgbaar en zijn inclusief
verzorgingspakket.

•

Lashlifting incl verven

€65,00

Pigment off tot 10cm2
Eerste behandeling
Incl. verzorgingspakket

€150,00

SKIN WAXING

•

Pigment off tot 10cm2
Vervolgbehandeling

€75,00

Italiaanse wax die niet aan de huid hecht waardoor vrijwel
pijnloos en zonder roodheden gewaxt kan worden. En na 3 uur
mag je in zon en water. Losse behandelingen zijn alleen bij te
boeken bij een gezichts- of body behandeling.

•

Pigment off tot 20cm2
Eerste behandeling
Incl. verzorgingspakket

€200,00

Pigment off tot 20cm2
Vervolgbehandeling

€100,00

Pigment off tot 30cm2
Eerste behandeling
Incl. verzorgingspakket

€250,00

Pigment off tot 30cm2
Vervolgbehandeling

€150,00

•

•

•

•

•

Waxen facial 1
Bovenlip, kin & wenkbrauwen

€45,00

•

Waxen facial 2
Neus, wangen & kaaklijn

€35,00

•

Waxen full leggs
Boven en onderbenen

€59,50

•

Waxen full arms
Armen & oksels

€55,00

•
•
•

Waxen bikinilijn
Waxen rug
Brazilian wax

€35,00
€45,00
€49,50

MAKE-UP ADVIES & HAIRSTYLING
Wij werken samen met Deliah Cosmetics 100% vegan en de
eerste make-up die de huid verzorgd tijdens het dragen d.m.v.
anti-aging peptides

Wenkbrauwstyling
•

Waxen, Epileren, knippen verven

€34,95

•

Waxen, epileren knippen

€29,95

•

Make-up advies Delilah Cosmetics

€65,00

•

Make-up advies Delilah Cosmetics
door Master Cosmetics artist Mariska

€75,00

•

Make-up workshop 2 uur (min 4 pers)
In dit bedrag is 25,- tegoed te besteden
Aan Delilah mak-up

€75,00

Los epileren of waxen kan uitsluitend geboekt worden bij
gezichts- of bodybehandelingen

•

Bruidsmake-up
inclusief proefsessie
Deze afspraak vindt plaats in onze salon

€225,00

HENNA BROWS

•

Bridal make-up
inclusief proefsessie
Proef vind plaats in de salon en de
trouwdag op locatie

€295,00

•

Bridal make-up & hairstyling
inclusief proefsessie
Deze afspraak vindt plaats in onze salon

€395,00

•

Bridal make-up & hairstyling
Proef vind plaats in de salon en de trouwdag op locatie

€475,00

•

Bruidsgast make-up

€ 69,50

•

Hairstyling per 30 minuten

€ 35,00

•

Henna brows

€ 39,95
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