
Brows & Lashes
Basic Brows (epileren, waxen & shapen)

Brow-art (waxen, shapen & tinting)

Brow-art Henna (waxen, shapen & henna)

Brow Lamination (brow lift)

Brow Lamination Plus (brow lift & tinting)

Lash Lift (incl tinting)

€ 20

€ 28

€ 45

€ 59 

€ 69

€ 69

Semi Permanente Make up 

Lippigmentatie Full Lips

Touch up (na 1 jaar)

Powderbrows

Touch up (na 1 jaar)

Infraliner boven of onder

Infraliner contour

Touch up boven of onder (na 1 jaar)

Touch up contour (na 1 jaar)

Nabehandeling na 5 weken

€ 400

€ 200

€ 395

€ 195

€ 175

€ 295

€ 95

€ 140

€ 50

Nails

Nieuwe set gelnagels met tips

Nieuwe set gelnagels op eigen nagel

Bijwerken gelnagels

Herstelling nagel 

Gellak handen/voeten

Verwijderen gel (met verzorging)

Verwijderen gellak (met verzorging)

Extra fantasie (per nagel)

€ 70

€ 60

€ 55

€ 5

€ 40

€ 35

€ 25

€   3



LPG Gelaat

Meet LPG

Huidanalyse, intakefiche & test

Incl. verzorging (reiniging, peeling & nazorg)

Glans - Detox behandeling 60'

Décolleté- & busteverstevigend 60'

Sublieme ogen & lippen 60'

Anti-agingbehandeling 60'

Nieuwe huid 75'

Volledige celregeneratie

€ 60

€ 70

€ 80

€ 80

€ 60

€ 130

LPG Lichaam

Meet LPG

Bodyanalyse, intakefiche & test

Incl. bodysuit bij het nemen van een abonnement

Heavy Legs

Lipomassage & detoxbehandeling

Mom-to-be & New Mom

Pre- en postnatale behandeling, voorkomen & verhelpen van

striemen en vocht

Body Sculpture

Meerdere zones worden behandeld

(bijv. buik, bips & billen)

Pre- en Post-operatief

Na bijv. liposuctie voor een vlugger herstel

*abonnement 9 + 1 gratis

€ 45 

€ 60

€ 80

€ 80

€ 80

*€ 520

*€ 720

*€ 720

*€ 720 



Skin 

Eerste Afspraak - Huidanalyse 60'

Huidscan om de huidconditie in beeld te brengen en analyse

gesprek waar je een antwoord op al jouw vragen krijgt,

productadvies en persoonlijke tips. Verplicht voor nieuwe klanten.

Eerste Afspraak + Basis verzorging 75'

De huidanalyse gecombineerd met een basisverzorging om kennis 

 te maken met een goede thuisroutine

Eerste  Afspraak + Behandeling op advies 105'

Huidscan gecombineerd met een behandeling op advies.

Behandeling op Advies 90'

Een behandeling aangepast volgens de noden van je huid en kan je

indien gewenst upgraden naar onderstaande skintreatments.

HYDRAFACIAL

Platinum Hydrafacial  90'

All-in Hydrafacial ervaring met lymfedrainage, dieptereiniging,

boosters en antioxidanten 

Deluxe Hydrafacial  75'

Dieptereiniging, boosters en antioxidanten

Signature Hydrafacial  60'

Basis Hydrafacial met dieptereiniging en antioxidanten

Extra's  

Perk Eye / Perk Lip

Neck & Decolleté Booster

Medische Microneedling 70'

Dermaplaning 60'

Dermaplaning + behandeling op advies 75'

Bij het boeken van een kuur (min 3 behandelingen) ontvang je

een korting op alle geboekte skin behandelingen

€ 55

€ 75

€ 145

Vanaf €125 

€ 245

€ 195

€ 175

€ 50

€ 50

€195

€ 99

€ 175


