The
essence
of beauty

PRIJSLIJST

Brows
Brow-art (blijft 2-3 weken)
Waxen, shapen, tinting
Brow-art plus (blijft 3-4 weken)
Waxen, shapen, henna-tinting
Kleuren wenkbrauwen
Microblading brows (incl. touch up)
Semi-permanente make-up (incl. touch up)
Powderbrows

Facial care
€ 28
€ 35
€
€
€
€

10
320
320
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THE CLASSICS

Kom zeker een intake doen voor microblading
of semi-permanente make-up.

Permanente make-up
Oogcontour
Oogcontour advanced eyeliner
Eyeliner onder
Eyeliner boven
Advanced eyeliner
Lipcontour
Full lips
Areola (tepelhofpigmentatie)

€
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320
350
200
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250
320
350
500

Prijzen zijn inclusief touch up na
± een maand plaatsing en naverzorging.

Ligne options		 € 65
Een klassieke verzorging om het evenwicht te herstellen
en schoonheid te bewaren. Naargelang huidnoden
hydrateren, opspannen of zuiveren.
So delicate 		 € 68
Voor een gevoelige en allergische huid, is verzachtend
en kalmerend voor de huid.
Royal Jelly 		 € 70
Voor een doffe vermoeide huid, laat de huid ademen
en geeft een optimale weerstand.
Beauty In Fusion		 € 70
Een schoonheidsinfuus op maat van elke leeftijd of
behoefte, naargelang de noden van de huid.
Naturea		 € 70
Een bio en 100% natuurlijke verzorging.
THE EXPERTS

Bodycare
Relaxerende manuele lichaamsmassage (75 min) € 69
Relaxerende manuele lichaamsmassage (40 min) € 55
Rugmassage | rugpeeling
€ 35
Lichaamspeeling
€ 45
Lichaamsarrangement (peeling+massage)
€ 65
Zwangerschapsarrangement
€ 79
Relax - stretchmark defense
Blijf op de hoogte van alle bodycare behandelingen op
onze website en social media!

Lashes
One by One Lashes nieuwe set
€ 120
Wimpers worden ieder individueel verlengd (120 min).
Russian Volume Lashes nieuwe set
€ 160
Wimpers worden met meervoudige wimpers
verlengd voor extra volume (180 min).
Bijwerking wimpers 2 weken € 30 | € 45 (45 | 60 min)
Bijwerking wimpers 3 weken € 40 | € 55 (60 | 75 min)
Bijwerking wimpers 4 weken € 50 | € 65 (75 | 90 min)
Lash Volume Lifting
€ 69
Wimpers worden gekruld en getint, blijft 6-8 weken.
Kleuren wimpers
€ 10

Nailcare
Nieuwe set gelnagels met tips
Nieuw set gelnagels op eigen nagel
Bijwerking gelnagels
Chrome, shimmer
Fantasie Prijs varieert tussen:
Herstelling nagel
Gellak handen | voeten
Verwijderen gel manicure
Verwijderen gellak manicure

Germaine de Capuccini is gespecialiseerd in
huidverbeterende gelaats- en lichaamsverzorgingen.
Het Spaanse topmerk behoort tot de top 5 van de
wereld. Samen bekijken we alle noden van uw huid en
adviseren we de instituutbehandeling en thuisverzorging
om de mooiste resultaten te bekomen. Ontdek uw
gelaatsverzorging op maat!
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Hydracure		 € 85
Een intensieve verzorging voor onmiddellijke en
langdurige hydratatie. Maakt de huid fris, zacht
en comfortabel.
Purexpert		 € 75
Een diepgaande zuivering, maakt de huid in evenwicht,
zuiver, egaal en mat.
Excel O2 		 € 95
Een anti-aging verzorging, verhoogt stevigheid en
elasticiteit. Resulteert in een heldere, zachte en stralende
huid. Een ware zuurstofbehandeling voor uw gelaat.
Biedt bescherming tegen pollutie en blauw licht.
Vitamine C+ 		 € 85
Levensenergie tegen veroudering. Vit C+ is een
natuurlijke antioxidant die de meest doffe en futloze
huid terug doet stralen.
Timexpert white		 € 90
Voor een huid met hyperpigmentatie en vlekjes.
Deze verzorging vernieuwt, herstelt en voedt de
huid en gaat de aanmaak van melanine reguleren.

Timexpert Rides		 € 95
De eerste behandeling ter wereld met een drievoudige
werking die de contracties van de huid neutraliseert,
de expressielijnen opvult en de rimpels weer glad maakt.
Botoxeffect!
SNRS 		 € 95
Een nieuwe manier om de veroudering van de huid
te vertragen. De huid herleeft, is energiek en voelt zacht
en comfortabel aan. Ouderdomstekenen en vermoeidheid
vervagen. Heeft een verstevigend effect en werkt als antirimpelbehandeling.
Lift in 		 € 95
Geeft een opspannend effect en volume aan het gelaat.
Ideaal om huidverslapping te voorkomen en te bestrijden.
De gelaatscontouren worden scherper. Een natuurlijke
facelift voor gelaat en hals.
MEDISCH ESTHETISCH
B-Calm 		 € 85
Voor een kwetsbare gevoelige huid, verbetert hydratatie,
verhoogt tolerantiedrempel en vermindert tekenen
van veroudering.
Clinical Peeling 		 € 110
De peelings zorgen voor de beste resultaten met minimale
bijwerkingen. Dit nieuwe assortiment peelings dekt alle
behoeften en alle huidtypes, zelfs de gevoelige.
Synergy-age 		 € 105
Deze behandeling is een eersteklas gelaatsverzorging.
Ze werkt in op de huid dankzij krachtige AHA’s (Alpha
Hydroxy Acids) of fruitzuren in maximale concentraties
(10 procent). Fruitzuren of AHA’s zijn de allerkleinste
moleculen die in de schoonheidswereld gebruikt worden.
Daardoor dringen ze diep in de huid door.
Dermatech Pen (bij voorkeur kuur 4x)		 € 125
Microneedling
Een esthetische behandeling die de huid aanzet
zichzelf te herstellen door celdeling en aanmaak van
nieuw collageen- en elastinevezels. De behandeling
geeft efficiënte resultaten. Als gevolg daarvan
neemt de productie van elastine, collageen I en IV en
glycosaminoglycanen toe, die een verbetering in de
kwaliteit en textuur van de huid genereren.
Nanoneedling - BB GLOW
Een gezichtsbehandeling waarbij een mooie egale
kleur wordt gecreëerd. Deze behandeling geeft
mooi resultaat bij hyperpigmentatie, verkleuringen,
open poriën en rimpels. Het bevordert tevens de
teint van de huid, hetgeen resulteert in een heldere,
stralende huid!

VUL UW GELAATSBEHANDELING AAN MET EEN EXTRA VERZORGING.

Oogverzorging bij een gelaatsverzorging
of kuurbehandeling

€ 10

Extra scrub van de onderbenen

€ 12

Extra vitaminenampule
€ 8,50
•
Collageen: Stevigheid en
vermindering van de rimpels
•
Hyaluronic: Diepe hydratatie
en vermindering van de rimpels
•
Multivitamin: Maakt de vermoeide en vale huid
terug stralend, beschermt deze tegen schade als
gevolg van UV-straling. Met vitamine A, B en C.
•
Retinol BIO-RDS: Maakt de rijpe en droge huid
terug stralend, steviger, gladder en gelijkmatiger.

Glycocure peeling
€ 9,50
Versnelt de celvernieuwing, vervaagt rimpeltjes, pigmentatie
en onregelmatigheden, vermindert open poriën en gerstekorrels,
hydrateert de huid en maakt deze soepel.
Deeping Evolution peeling
€ 8,50
Zuiverende en verkwikkende reiniging, vernieuwt de huid
in recordtempo en minimaliseert irritaties, ideaal voor een
gevoelige huid of een huid met onvolmaaktheden.
AOX peeling op basis van 10% lactobionzuur
€ 8,50
Vernieuwt de huid en stimuleert de aanmaak van collageen
en elastine. Het hydrateert en neutraliseert de aanmaak van
vrije radicalen.
Extra masker
€ 9,50
Liftend, zuiverend of vernieuwend en herstellend naargelang de
behoeften van de huid.

Basic care
Medische pedicure
€ 25
Medische pedicure (extra eelt)
€ 30
Met lakken
€ 30 à 35
Lakken nagels
€ 12
Wellness feet
€ 40
Manicure met lakken
€ 20
Wellness hands
€ 40
Luxe Pedicure
€ 35
Pedicure met extra voetscrub, masker en massage.

Make-up
Maquillage met dagverzorging
Maquillage avond
Bruidsmake-up (incl. proef)

€ 25
€ 45
€ 65

Epilaties
Volledige benen
Onderbenen
Armen
Rug | Borst
Gezicht
Bikinilijn
Bikini brasilian
Oksels
Bovenlip
Wenkbrauwen
Wenkbrauwen + bovenlip
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Gelaatsverzorging voor de man
De mannenhuid vraagt een specifieke aanpak, een
speciaal ontworpen behandeling om de mannenhuid
te verzorgen
For men
€ 77
Dé professionele behandeling die opnieuw energie
geeft en afvalstoffen verwijdert. De meest geavanceerde behandelingen tegen effecten van vermoeide
huid. Een relaxerende, zuiverende gelaatsbehandeling
op basis van vitamine C met een relaxerende massage.
Vertraagt het verouderingsproces en maakt uw huid
glad, helder en zacht.

GLOW BEAUTY
Maalse Steenweg 37, 8310 Brugge — 050 67 00 00
info@glow-beauty.be — www.glow-beauty.be

