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PARFUMERIE
SCHOONHEIDSINSTITUUT
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SPECIFIC BEHANDELING

60 €

ca. 90 min.

80 €

ca. 90 min.

80 €

ca. 90 min.

80 €

ca. 90 min.

80 €

ca. 90 min.

90 €

ca. 90 min.

80 €

ca. 90 min.

Gelaatsverzorging aangepast aan uw huidtype.
Reiniging - doorbloedingsmasker - huidanalyse - epileren - peeling verwijderen onzuiverheden - ampulle - massage - masker - afsluitende verzorging.

AMPULLEN CRASH
Een zichtbaar verzorgingsresultaat met geconcentreerde werkstof-power
van 7 ampullen. Brengt het vochtgehalte van uw huid in balans.

COLLAGEEN BEHANDELING
Intensieve behandeling met direct zichtbaar resultaat.
Vermindert rimpeltjes en versterkt het bindweefsel.
Hydrateert en kalmeert ook de gevoelige huid.

ULTRA COMFORT MODELLAGE
Behandeling met aangenaam warmte- en occlusie effect op de huid.
Versnelt de opname van werkstoffen door de huid en maakt de
gezichtscontouren strak.

FIRMING ALGEN BEHANDELING
Verfrist en verkwikt een vermoeide huid. Verstevigt en maakt de huid strak.

SELECTION
Een behandeling op basis van champagne-extracten die de huidregeneratie
stimuleert. Bouwt een bescherming tegen vrije radicalen op.

BABORGANIC
Verzorging voor de allergevoeligste huid. Beschermt uw huid op effectieve wijze
tegen milieubelasting, verbetert celregeneratie & -vernieuwing zonder synthetische
kleur- en parfumstoffen, parafine, parabenen en PEG’S. ECOCERT-gecertificeerd.
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GELAATSVERZORGING
DR. BABOR SKIN RENEWAL TREATMENT

65 €

ca. 60 min.

95 €

ca. 90 min.

100 €

ca. 90 min.

1x

95 €

ca. 90 min.

Gelaatsbehandeling met gebruik van een apparaat.
6x
De power-peeling microdermabrasie gaat verraderlijke sporen zoals
rimpeltjes, ouderdomsvlekken of onzuiverheden met de fijnste kristallen te lijf.
De huid wordt vanuit de diepte geregenereerd.
Voor een optimaal effect wordt een kuur van 6 behandelingen aangeraden.

545 €

MICRODERMABRASIE + ULTRASONE

1x

105 €

6x

595 €

Deze fruitzuurbehandeling wordt in kuur van 4 behandelingen aangeraden
voor elke huid die regeneratie nodig heeft.

DR. BABOR DETOX BEHANDELING
Behandeling met hooggedoseerde werkstoffen die de immuunweerstand
van de huid versterken. Beschermt het DNA en voorkomt huidveroudering.
Ook ideaal voor en na operatie.

DR. BABOR ULTIMATE FACE LIFTING
Behandeling met hooggedoseerde werkstoffen die de gezichtscontouren strakker
maken of rimpels laten verdwijnen. De bereikte resultaten zijn buitengewoon
en vergelijkbaar met die van een cosmetische ingreep.

MICRODERMABRASIE

In deze gelaatsbehandeling wordt buiten de microdermabrasie ook de
ultrasone gebruikt. Dit heeft een positieve dieptewerking in de huid die de
doorbloeding, elasticiteit en regeneratie verbeteren.
Voor een optimaal effect wordt een kuur van 6 behandelingen aangeraden.

HSR LIFTING EXTRA-FIRMING

ca. 100 min.

125 €

ca. 100 min.

145 €

ca. 110 min.

Absoluut lifting-effect.
De huid ziet er zichtbaar gladder uit en de contouren zien er strakker uit.

HSR DE LUXE - ULTIMATE ANTI-AGING
Ultiem anti-aging effect! De huid ziet er zichtbaar gladder, strakker en
jeugdig stralend uit en oogt gelijkmatiger met fijnere poriën.
Bovendien worden de gezichtscontouren voelbaar verstevigd.

PRIJSLIJST 13-14_Opmaak 1 13/12/13 10:30 Pagina 4

HSR LIFTING - SKIN ENERGY

100 €

ca. 90 min.

200 €

ca. 120 min.

35 €

ca. 35 min.

20 €

ca. 35 min.

45 €

ca. 90 min.

300 €

4 beh.

50 €

ca. 45 min.

De weldadige lifting van buitengewone klasse.
De ziel ontspant en de huid ziet er zichtbaar gladder en strakker uit.

SEA CREATION
Luxe gelaatsbehandeling.
De combinatie van bijzonder uitmuntende werkstoffen uit de diepzee van de
oceanen en een volmaakte, exclusieve behandeling laat de huid er weergaloos
glad, strak en jeugdig uitzien.

EFFECTIVE TOUCH MASSAGE
Reiniging - massage - afsluitende verzorging.
Een ontspannende en huidregenererende gelaats- en nekmassage.
Deze holistische massage heeft een positief effect op lichaam en geest.

EFFECTIVE TOUCH MASSAGE
In combinatie met een gelaatsbehandeling.

PURE BEHANDELING
Een dieptereiniging die de vethuishouding reguleert en de huidflora weer herstelt.
Behandeling voor de jeugd met onzuivere en acné huid.

DR. BABOR PURITY CELLULAR
Een kuurbehandeling voor de extreem onzuivere huid, 4 behandelingen in 4 weken.
Puistjes en onzuiverheden worden voelbaar gereduceerd en de teint wordt
zichtbaar gezuiverd, gekalmeerd en verfijnd.

MINI BEHANDELING
Korte gelaatsbehandeling afgestemd op uw huidbeeld.
Reiniging - huidanalyse - peeling - masker - afsluitende verzorging
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GELAATSVERZORGING

MAQUILLAGE

25 €

ca. 30 min.

Professionele make-up met lifting ampulle.

FEESTMAQUILLAGE

40 €

Proef make-up en professionele feest make-up.
Met lifting ampulle.

MAQUILLAGE MET ADVIES

50 €

ca. 90 min.

15 €

ca. 15 min.

Professieneel advies voor make-up volgens het face-design-concept
zodat u zich thuis ook heel gemakkelijk kunt opmaken.

AFTER MAQUILLAGE
Professionele make-up na een gelaatsbehandeling.

WENKBRAUWEN VERVEN

11 €

WIMPERS VERVEN

14 €

WENKBRAUWEN + WIMPERS VERVEN

22 €

WIMPER EXTENSIONS

30 €

Langere wimpers met meer volume dmv trosjes wimpers
die op de eigen wimpers geplaatst worden.
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MANNEN

BABOR FOR MEN

60 €

ca. 90 min.

80 €

ca. 90 min.

80 €

ca. 90 min.

80 €

ca. 90 min.

100 €

ca. 100 min.

Gelaatsverzorging aangepast aan uw huidtype.
Reiniging - doorbloedingsmasker - huidanalyse - epileren - peeling verwijderen onzuiverheden - ampulle - massage - masker - afsluitende verzorging.

BUSINESSBEHANDELING
Een zichtbaar verzorgingsresultaat met geconcentreerde werkstof-power
van ampullen.
Brengt het vochtgehalte van uw huid in balans.

ENERGY RELEASE FACE
Een aangepaste behandeling met direct zichtbaar resultaat.
Werkt liftend en vochtregulerend.

TIME-OUT FACE
Verfrist, verkwikt en verstevigt de huid.

RELAXBEHANDELING
Behandeling met aangenaam warmte- en occlusie effect op de huid.
Met surplus een effective touch gelaatsmassage.
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EPILATIES

WENKBRAUWEN EPILEREN

7€

WENKBRAUWEN HARSEN

8€

BOVENLIP

7€

ONDERLIP

5€

KIN

8€

BOVENLIP & KIN

13 €

WANGEN

10 €

BOVENLIP, KIN & WANGEN

20 €

KIN & WANGEN

17 €

ONDERBENEN

17 €

BOVENBENEN

17 €

BENEN

31 €

OKSELS

10 €

BIKINI

11 €

BRAZILIAN WAX

15 €

TOTAL WAX

19 €

BENEN & BIKINI

39 €

ONDERARMEN

12 €

ARMEN

15 €

RUG / BORSTKAS (MAN)

19 €

ONDERRUG / BUIK (VROUW)

10 €
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HANDEN

MANICURE

20 €

ca. 30 min.

9€

ca. 15 min.

30 €

ca. 45 min.

Vijlen - nagelriemen verzorgen - vitamine concentraat - aromatische peeling handcreme - basislak

PARAFFINEBAD
Paraffinepacking voor de droge huid

WELLNESS MANICURE
Vijlen - nagelriemen verzorgen - vitamine concentraat - peeling maker - massage - basislak

NAGELS VIJLEN

5€

NAGELS LAKKEN

5€

FRENCH LAKKEN

8€

KUNSTNAGELS EXTENSIONS

80 €

ca. 70 min.

KUNSTNAGELS EXTENSIONS FRENCH/COLOR

85 €

ca. 90 min.

GELNAGELS BIJWERKEN

40 €

ca. 50 min.

GELNAGELS BIJWERKEN FRENCH/COLOR

45 €

ca. 70 min.

1N & GEL

8€

1N & GEL FRENCH/COLOR

8,5 €

1N

4,5 €

1 GEL

4€

1 GEL FRENCH/COLOR

4,5 €

SO POLISH

30 €

nagellak die 14 dagen blijft
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HANDEN

10 NAGELS NAIL-ART

20 €

1N NAIL-ART

3€

1 STEENTJE

1€

VOETEN
PEDICURE

25 €

PEDICURE & PARAFFINEBAD

30 €

PEDICURE WELLNESS

40 €

PEDICURE & FRENCH/COLOR GEL

50 €

FRENCH/COLOR GEL

35 €

NAGELS LAKKEN

5€

1N NAIL-ART

3€

PRIJSLIJST 13-14_Opmaak 1 13/12/13 10:31 Pagina 10

LICHA

DR. BABOR CELLULITE WRAP

1x

60 €

Bandagebehandeling op basis van een intensief werkstofconcentraat
voor behandeling van cellulitis.
Ontslakkend en verstevigend resultaat.

6x

300 €

1x

50 €

MICRODERMABRASIE BODY

Dit apparaat wordt gebruikt bij striae op het lichaam.
12x
De huid wordt gestimuleerd zelf uit de diepte te regenereren.
De huidvernieuwing wordt op intensieve wijze bevorderd.
Voor een optimaal effect wordt een kuur van 12 behandelingen aangeraden.

BABOR BODY PEELING

ca. 60 min.

ca. 45 min.

550 €

30 €

ca. 25 min.

50 €

ca. 45 min.

70 €

ca. 60 min.

70 €

ca. 60 min.

75 €

ca. 70 min.

Zorgt voor een gelijkmatige, fijne en streelzachte huid.

BABOR BODY PEELING + BODY PACK
Een intensief verzorgende peeling en pakking aangepast aan de noden
van de lichaamshuid.

THERMO-MINERAAL MODDERPAKKING
Verwarmende, huidstimulerende mineraalmodderpakking met
spierontspannend effect

ALGEN-DETOX-PAKKING
Ontgiftende pakking met vers aangemaakte, natuurlijke algen
voor een strakke, gladde huid

EFFICTIVE TOUCH BODY
Een ontspannende totale lichaamsmassge die een werkzaam en voelbaar effect
bereikt op de huid en uitstraling. Brengt lichaam en geest in balans.
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AAMSVERZORGING & ARRANGEMENTEN
ONTSPANNENDE RUGBEHANDELING

70 €

ca. 80 min.

50 €

ca. 40 min.

70 €

ca. 60 min.

150 €

ca. 140 min.

110 €

ca. 140 min.

130 €

ca. 160 min.

Verzorgende behandeling van de rug.
Relaxerende manuele massage & massage met warme lavastenen.
Ontspannend voor lichaam & geest.

ONTSPANNENDE LICHAAMSMASSAGE BACK
Relaxerende manuele massage van rug, achterzijde benen,
voeten en handen.

DR. BABOR VERSTEVIGENDE BUSTEBEHANDELING
Reiniging - peeling - massage - liftende packing ultra comfort modellage masker

HOLIDAY ARRANGEMENT
Ampullen crash gelaatsbehandeling
Pedicure + nagels lakken
Babor body peeling + body pack

FEESTARRANGEMENT
Collageen gelaatsbehandeling
Manicure + nagels lakken
Maquillage

RELAX ARRANGEMENT
Gelaatsbehandeling + Effective touch body & gelaat
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PERMANENTE MAKE-UP

OGEN BOVEN

175 €

OGEN ONDER

175 €

OGEN BOVEN & ONDER

300 €

WENKBRAUWEN FULL OF HAIRSTROKE

325 €

LIPPEN

400 €

PARFUMERIE
SCHOONHEIDSINSTITUUT

An Broekmans
St. Janstraat 3 - 3583 PAAL
Tel. 011 43 70 03 - Gsm 0479 90 06 72
www.parfumerie-an.be - info@parfumerie-an.be
Open : di-vrij: 9.00-19.00u - za: 9.00-17.00u - zo & ma gesloten

