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)
Extra Behandeling

€ 400
€ 200
€ 395
€ 195
€ 175
€ 295
€ 95
€ 140
€ 50

Nails

Nieuwe set gelnagels met tips
Nieuwe set gelnagels op eigen nagel
Bijwerken gelnagels
Herstelling nagels
Gellak handen/voeten
Verwijderen gel (met verzorging)
Verwijderen gellak (met verzorging)

€ 70
€ 50
€ 50
€5
€ 35
€ 25
€ 15

LPG Gelaat

Meet LPG
Huidanalyse, intakefiche & test
Incl. verzorging (reiniging, peeling & nazorg)
Glansbehandeling
Detoxbehandeling
Décolleté- & busteverstevigend
Sublieme ogen & lippen
Anti-agingbehandeling
Full Treatment
Volledige celregeneratie
Incl. verzorging

€ 60
€ 30
€ 35
€ 35
€ 50
€ 60
€ 125

*€ 250
*€ 300
*€ 300
*€ 450
*€ 550
*€ 690

LPG Lichaam

Meet LPG
Bodyanalyse, intakefiche & test
Incl. bodysuit bij het nemen van een abonnement
Dreamy 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

€ 45
€ 50

*€ 450

€ 50

*€ 450

€ 60

*€ 550

€ 60

*€ 550

Skincare

Huidanalyse
Advies op maat met het More & Me huidanalyse toestel.

€ 45

Skin Improvement
Professionele gelaatsverzorging op maat die zich focust op het
verbeteren van de huidconditie.
Relax & Detox Skin
Relaxerende gelaatsverzorging op maat die zich focust op het
detoxen van de huid.
De prijs is afhankelijk van de gekozen behandeling.
For Men
Anti-vermoeidsheidkuur, hydraterende verzorging & anti-aging
behandeling, speciaal voor de mannenhuid.
Medische Microneedling
Een medische behandeling die de huid aanzet zichzelf te herstellen
door celdeling en aanmaak van nieuw collageen- en elastinevezels.
Deze ingreep heeft tal van voordelen:
Het verzacht rimpels en pigmentvlekken.
Verkleint grove poriën.
Maakt de huid strakker en voorkomt huidverslapping.
De elasticiteit van de huid verbetert.
Littekens en striemen
De skinpen kan op alle huidtypes -en problemen worden ingezet.
*€175 per 3 beurten en €150 vanaf 6 beurten
Dermaplaning + Skin Improvement
Verwijderen van de dode huid en donsharen ter voorbereiding op
een gelaatsverzorging en de productopname van cosmetica te
verbeteren
Dermaplaning
Verwijderen van de dode huid en donsharen met een chirurgisch
mesje.

vanaf € 105
vanaf € 79

€ 95
*€ 195

€ 175
€ 99

