GELAATSVERZORGING MAN

Behandeling met de speciale MEN’s line van Mineral Care
(voor meer informatie: zie website)
Tijd: +/-1u - Prijs: € 55,00

GELAATSVERZORGINGEN VROUW

Zuiverende Verzorging +/- 1u - prijs: € 50,00
Reinigen alsook diepte reiniging
Epilatie wenkbrauwen - bovenlip - kin inbegrepen
Vapozone
Verwijderen zwarte puntjes en millia
Crème masker
Afwerken aangepaste crème

Hydraterende Verzorging +/- 1u - prijs: € 50,00
Reinigen alsook diepte reiniging
Epilatie wenkbrauwen - bovenlip - kin inbegrepen
Vapozone
Verwijderen zwarte puntjes en millia
Crème masker
Afwerken aangepaste crème

xMineral Care +/- 1u15 - prijs: € 60,00

Reinigen alsook diepte reiniging
Epilatie wenkbrauwen - bovenlip - kin inbegrepen
Vapozone
Verwijderen zwarte puntjes en millia
Vitamine Ampoule Essential
Massage Essential nek - decolleté
Peel of mask aangepast aan huidtype
Essential crème

Gelaatsverzorging LookX +/- 1u30 - prijs: € 65,00
Huidverjongend
Epilatie
Wenkbrauwen bovenlip
Reinigen alsook diepte reiniging
Vapozone
Ontspannende LookX massage
Serum + crèmemasker

+ Vliesmasker of Packingsmasker Anti-Age
(mits supplement van € 15)

Fruitzuren behandeling +/- 1u30 - prijs: € 75,00

Gelpeeling van Dr. Serrano als ook van LookX
Op een gecontroleerde manier toegepast naar ieders behoefte
(acné, anti-age, littekens of pigmentvlekken)
Stimuleert collageen en elastine
gratis LED

MICRODERMABRASIE

De oplossing voor... een totale huidverbetering, fijne lijntjes, lichte
pigmentatie, ongelijkmatige huid, door de zon beschadigde huid,
littekens (door acne bijvoorbeeld), verouderde huid, grove poriën,
onzuivere huid. Direct resultaat!
Tijd: +/- 1u - Prijs: € 60,00
Beste resultaat bij 5 beurten versprijd over 2 maand.
Voordeelprijs kuur: 5 beurten + 1 gratis (2 maanden geldig-

LED

Huidverzorging op een gezonde manier door lichttherapie.
Voor meer informatie: zie website.
Prijs: € 35,00/beurt
Voordeelprijs kuur: 9 beurten + 1 gratis
In combinatie met een gelaatsverzoring is de LED slechts €20,00

LICHAAMSVERZORGING

Zuiverende & voedende lichaamspeeling € 25,00
Ontspannende relax - lichaamsmassage (1,15u) € 65,00
Pakking aangepast aan de huid € 25,00
Relax rug- & nekmassage (30 minuten) € 30,00
Wij gebruiken nu ook producten van Asian Spa
deze kan u ook kopen voor uzelf of als geschenk.
Voordeelprijs: zuiverende & voedende lichaamspeeling +
lichaamsmassage + pakking €100,00 (ipv. € 115,00)

ESTETISCHE & MEDISCHE PEDICURE

Estetische pedicure : € 27,00*
Medische pedicure: € 30,00*
Parafine: € 15,00
Lakken: € 3,00
Spa pedicure Allesandro (peeling + masker + parafine): € 20,00*
Gelnagels pedix + pedicure: € 50,00*
Laksensation + pedicure € 50.00*

MANICURE

Manicure + lakken: € 22,50*
Parafine: € 15,00
Peeling: € 5,00
French Manicure: € 25,00*
Gelnagels: € 65,00
Op eigen nagel: € 50,00
Gellish (Laksensation): € 45,00*
Bijwerken: € 45,00
Fantasies zijn inbegrepen
*Voordeelprijs: in combinatie met manicure/pedicure is de parafine
slechts €10,00
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ONTHARING MET HARS

Wenkbrauwen: € 10,00
Bovenlip: € 7,00
Kin: € 5.00
Wangen: € 10.00
Onderbenen: € 22,00
Volledige benen: € 35,00
Bikinilijn: € 18,00 - € 20,00
Oksels: € 15,00
Armen: € 18,00
Rug en schouders: € 25,00 - € 30.00
Borst en buik: € 25,00 - € 30.00

DEFINITIEVE ONTHARING (VPL)
Gezicht, oksels, bikinilijn, benen, rug, borst,...
Alle prijzen op aanvraag.

SKIN REJUVENATION (Huidverjonging)
Voor meer informatie: zie website.
Alle prijzen op aanvraag.

MAKE-UP

Make-up (LOOKX): € 30.00 (+ ampule + gratis lakken nagels)
Verven wimpers: € 8.00
Verven wenkbrauwen: €8.00

ZONNEBANK

Sunvision XXL 522
€ 0,60 per minuut
Voordeelkaart: 180 min. + 20 min. gratis voor € 100,00

OPENINGSUREN SCHOONHEID:
maandag: gesloten
dinsdag: 9u00 - 18u30
woensdag: 9u00 - 13u00
donderdag: 9u00 - 21u00
vrijdag: 9u00 - 1800
zaterdag: 8u30 - 15u00
zondag: gesloten

Voor een afspraak: bel 09 362 70 05 of 0474 60 09 40.
Wij zoeken samen met u naar een geschikte datum.

PRIVÉ WELLNESS (MAX. 4 PERSONEN)

Finse sauna
Infrarood cabine
Stoomcabine of Hammam
Therapiebad
Inloopdouche met verschillende jets & LED-licht
Relaxatie binnen
Buitenterras met gietemmer
Inclusief scrubpeeling
Inclusief water, fruitsap, koffie of thee, versnapperingen & badlinnen
Minibar
1
1
3
3
4
4

of 2 personen - 2 uren: €80,00
of 2 personen - 3 uren: €110,00 (ipv. €120,00)
personen - 2uren: €115,00 (ipv. €120,00)
personen - 3 uren: €155,00 (ipv. €180,00)
personen - 2 uren: €145,00 (ipv. 160,00)
personen - 3 uren: €200,00 (ipv. 240,00)

KADOBON

U kan ook steeds een kadobon aankopen voor een bedrag naar
keuze. Deze kadobons zijn 6 maanden geldig en kunnen gebruikt
worden voor behandelingen, aankoop van verzorgingsproducten of
voor de privé-wellness.

VRIENDINNENBON

Tevreden van uw behandeling?
Vertel het voort en gun een ander hetzelfde gevoel!
Laat uw vriend(in) kennismaken en geniet allebei van een
exclusieve korting!
Meer informatie vindt u op onze website.

OPENINGSUREN WELLNESS:

Open van maandag tot en met zaterdag
Enkel op afspraak
zondag: gesloten
Voor een afspraak: 09 362 70 05 of 0474 60 09 40
Al onze act!es vindt u terug op onze Facebook
facebook.com/schoonheidenwellnesskatlijn
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