
Futures ou jeunes mamans ?

AnPARFUMERIESCHOONHEIDSINSTITUUTAn
An Broekmans

St. Janstraat 3 - 3583  Paal
Tel 011/43 70 03 - Gsm 0479/900 672

info@parfumerie-an.be

Bij ons kan u behandelings – of waardebonnen verkrijgen. 
De bon kan zowel voor verzorgingen als voor aankoop van produkten gebruikt worden.

Ze zijn 1 jaar geldig.

Annulering Afspraak : De door u gekozen behandelingen worden speciaal voor u gereserveerd.
Een afspraak dient min. 24 h op voorhand te worden geannuleerd.

Bij geen of een te late annulatie, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde behandeling 
bij u in rekening te brengen.

Betaling : Naast contante betaling aanvaarden we ook banccontact

Uw mening is belangrijk voor ons !
Volg onze acties op

Schoonheidsinstituut & Parfumerie An

parfumerie_an_paal

www.parfumerie-an.be

AnPARFUMERIESCHOONHEIDSINSTITUUTAn

OPEN :    dinsdag - woensdag - vrijdag  9u - 19u
donderdag - zaterdag  9u - 17u



Geniet in uw BABOR - instituut van exclusieve en ontspannende

behandelingen met persoonlijke service en advies door een team

van professionele schoonheidsspecialisten.

"Your beauty, our passion "
An & Team

GELAAT

Voor hem en haar ! Verwentijd : ca. 90 min

❖  Skinovage € 70
Effectieve behandeling perfect afgestemd aan de behoefte van uw huid

❖  Ampullen Boost € 90
Behandeling met geconcentreerde werkstof-power van verschillende

ampullen. 

❖  Collageen € 90 
Behandeling met direct zichtbaar resultaat.

Vermindert rimpeltjes, versterkt bindweefsel, hydrateert.

❖  Algen € 90 
Verfrist en verkwikt de huid.

Verstevigt en maakt strak.

❖  Collageen power € 100 
Collageen gelaatsbehandeling in combinatie met aangepaste werkstof. 

- power van verschillende ampullen



KORTE BEHANDELING

❖  Effective Touch - 40min € 40
Een ontspannende en huidregenererende gelaats- en nekmassage die een positief 
effect heeft op lichaam en geest.

❖  Speed Healty Glowing Treatment - 30min € 45
Veganistische, speciale mini-behandeling

❖  Mini - behandeling - 50min € 55
Korte gelaatsbehandeling afgestemd op uw huid.

ACNE BEHANDELING

❖  Pure (tot 18 jaar) € 55

❖  Mini - Pure (tot 18 jaar) € 35

❖  Dr B Purity Cellular € 80
Intensieve behandeling voor de duurzame reductie van onzuiverheden.
Zuivert, kalmeert en verfijnt. 
Kuuradvies

ANTI-AGE BEHANDELINGEN

❖  High Skin Refiner € 135 

Gelaatslifting van de nieuwe generatie voor een jeugdige gladheid,
spankracht en elasticiteit. Pure werking en genot !

❖  ReVersive € 155 

Intensieve anti-aging verzorging met verwennende massage voor onmiddellijk
zichtbaar effect. 
Uw huid straalt, wordt glad en stevig.

❖  Sea Creation € 195 

5-sterren luxe-behandeling in combinatie met hoogwerkzame werkstoffen
uit de diepzee, voor een optimaal resultaat.



DOCTOR BABOR

❖  Repair € 80
Intensief regenererende behandeling voor elke huid.

❖  Hydro- booster treatment € 95
Intensieve hyaluron-verzorging voor de hydratatie van de huid

❖  Bright Glow Treatment € 95
Een stralende, schitterende teint. In combinatie met een begeleidende verzorging van de
brightening intense geeft het je huid een lichtere, evenwichtige kleur

❖  Cleanformance Healty Glowing Treatment € 70
Veganistische, speciale verzorging voor de jonge, veeleisende huid . Voor een intacte
huidbarrière en een gezonde huid.

❖  Vitamine C treatment € 90 
Versterkt de natuurlijke weerstand van de huid.

❖  Ultimate Face Lifting € 100 
Anti-aging verzorging.

❖  Collageen Booster € 95 
Intensieve weefselversteviging, rimpelcorrectie. Verhoging elasticiteit.

❖  Recontouring € 95 
Versteviging van de gelaatsvorm en volume-opbouw.

❖  Skin Renewal € 90 
Voor frisse en gladde huid, verfijnt poriën, reductie pigmentatie.

❖  Ultimate A16 Detox € 90 
Optimaliseert huidstructuur, verfijnt poriën.

❖  Anti - Couperose € 70 
Reductie van de haarvaatjes en roodkleuring.

❖ Dry Skin € 70 
Herstel van droge, schilferige huid, reductie roodkleuringen en irritatie.

❖  Sens Skin € 70 
Herstel gevoeligheidsdrempel, reductie roodkleuringen en irritatie.

DOCTOR BABOR PRO

De TheraPRO expert – behandelingen tillen uw persoonlijke verzorging en uw huid naar
een nieuw niveau.
Na een grondige en professionele huidanalyse kiezen wij voor u de meest efficiente 
behandeling en thuisverzorging.

❖  TheraPRO Peeling Treatment € 95 
Fruitzuurbehandeling waarbij de intensiteit van de fruitzuren individueel wordt aangepast
aan uw huidtype.
Resultaat : Maximale huidvernieuwing met een stralende, frisse huid

❖  TheraPRO CE Treatment € 95 
Voor een huid met een beschadigde huidbarrière. Intensieve ceramideopbouw voor een
gerichte versterking en gladstrijken van de huid.
Resultaat : Een gezonde, gladde en soepele teint. Onmiddellijk herstel en stabilisering van
de huidbarrière.

❖  TheraPRO EGF Treatment € 125 
Verstevigende anti-age behandeling. Stimuleert de eigen groeifactoren van de huid. 
Activeert alle herstelmechanismen.
Resultaat : Een gladde, stevige en gelijkmatige huidstructuur.

❖  TheraPRO C Treatment € 105 
Een aanrader voor een vermoeide, doffe huid dankzij een hoge dosis vitamine C
Resultaat : Schenkt de huid een vitale frisheid, gladheid en een bijzonder gelijkmatige
teint.

❖  TheraPRO PEP Treatment € 125 
Gladmaken van de huid. Versteviging. Lifting. Intensieve lifting – ervaring met diepe 
spierontspanning en drukpuntbehandeling.
Resultaat : Gerichte gladstrijking van rimpels, expressielijnen en merkbaar meer stevigheid.

Lifting

Refine

Neuro
Sensitive



MEDICAL

❖  Microdermabrasie + Ultrasoon € 105 

Power-peeling met kristallen.
Effectief bij onzuiverheden, rimpels, littekens, grove poriën, en pigmentvlekken.
Ultrasoon versterkt de opname van werkstoffen.
Kuuradvies

❖  Microneedling € 125 

Voor zichtbaar strakkere contouren.
Fijne naaldjes brengen werkstoffen tot diep in de huid en vullen zo rimpels
en lijntjes van binnenuit op.
Kuuradvies

❖  EXTRA bij gelaatsbehandeling

Maquillage € 15 
Effective touch massage € 20 
Derma visualizer € 10 
Eye pads € 10 

ONTHARINGEN

Wenkbrauwen € 10 
Bovenlip € 9
Onderlip € 5
Kin € 10 
Bovenlip + kin € 16 
Wangen € 12 
Onderbenen/bovenbenen € 19
Volledige benen € 34 
Oksels € 12 
Bikini € 13 
Brazilian € 18 
Total wax € 22
Onderarmen € 12 
Armen € 17 
Rug/bortskas € 20
Rug + schouders € 25
Rug + bovenarmen € 29

MAKE - UP

Feest make-up + ampulle € 35 
Make-up met advies € 50 
Wenkbrauwen verven € 13 
Wimpers verven € 17 
Wimperlift € 55 
Wimper extensions «one by one»
* nieuwe set € 95 
* bijwerking : vanaf € 45



LICHAAM

Rugmassage € 40
Lichaamsmassage back € 55 
Lichaamsmassage total € 75 
Ontspannende rugbehandeling € 70 
Body peeling € 35 
Body peeling + body pack € 50 - € 75

Balancer € 30 - € 60 
Apparatieve behandeling. Kuurvorm aangeraden.
Door middel van aangename massage-golven op maat worden drainage, 
vetverbranding, versteviging, ontgifting bevorderd.

PERMANENTE MAKE-UP

Ogen boven/onder € 185 
Ogen boven + onder € 320 
Wenkbrauwen € 330 

PLASMA LIFT Impelvermindering

Prijs wordt bepaald bij intake-gesprek

GELNAGELS

Gelnagels € 53 
1 nail extension € 4 
Nail -art € 1 - € 3

So polish
Color €  40 
French €  45 

HANDEN & VOETEN

Manicure €  27 
Medische pedicure €  35 

Extra's
Nagels lakken color € 8 
French € 12 
Paraffine masker € 12 
Wellness € 16 
So polish (teennagels) € 30 


