
PRIJSLIJST
GELAAT 

Pro 5 lunch time (30min.)  €46 
reiniging - peeling - afsluitende producten

!!! In 2023 zal je een aparte peelings kunnen boeken.
Volg me op Instagram en je bent me op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes - tot snel
 

EXTRA’S
Gelaatsmassage (20min.) €20
enkel toe te voegen aan de winter relax behandeling of glo 
facial

Wenkbrauwen bijwerken (20 min) €15 

Wenkbrauwen in vorm brengen (30min) €25 

Oogbehandeling €40 
(bij een gelaatsverzorging bij te boeken)   

Hyaluronvliesmasker €40  
in combinatie met versteviging van de huid door micropulsa-
tie – collageenstimulatie door RF – ultrasooon helpt produc-
tie van collageen, elastine, activeert de fibroblasten en 
verbeterd de elasticiteit van de huid (bij een gelaatsverzor-
ging bij te boeken)

Mesotherapie €45 
reductie van rimpels en lijntjes, huidverjonging, versteviging, 
oplichten pigmentstoornissen, verfijnen grove porien, 
verbeteren huidstructuur
( bij een gelaatsverzorging bij te boeken)

Winter Relax Behandeling €45  
voel terug energie tijdens de wintermaanden
een basis reiniging + medische led (werkt op; anti-aging - 
pigmentatie - acne - ontstekingen - doorbloeding - relaxatie, 
…. ) afsluiten met aangepaste dagcrème en zonbescherming

GELAAT 

Glo Facial (75min) €75
+LED therapie   
   
Hydrabrasie (75min) €95
Hydrabrasie + LED therapie  

Hydrabrasie + microcurrent + rf +led  €130

Oxi – Peel (95min)  €114
Hydrabrasie + peeling + LED therapie  

Oxi – Glow (120min) €148
Hydrabrasie + peeling + micro of nano needling 
+ LED therapie   

Gelaatsverzorging voor tieners (50 min) €54
(Tips - onzuiverheden verwijderen – 
uitleg skincare@home)  

Winter Relax Kuur €160
4 behandelingen om de 4 weken
een basis reiniging + medische led ; werkt op; anti-aging - 
pigmentatie - acne - ontstekingen - doorbloeding - relaxatie, 
…. afsluiten met aangepaste dagcrème en zonbescherming
Je voelt je energie terugkomen tijdens de wintermaanden..

Oxi - Peel kuur €392
4 behandelingen om de 4 weken (gedurende de kuur 5% 
KORTING op je aankoop van producten) 

Oxi – Glow kuur €532
4 behandelingen om de 4 weken(gedurende de kuur 5% 
KORTING op je aankoop van producten)  

Oxi - Peel kuur €785
8 behandelingen om de 4 weken (gedurende de kuur 10% 
KORTING op je aankoop van producten) 

Alle gelaatsbehandelingen bestaan uit oppervlakte reiniging-dieptereiniging-massage-aangepast afsluitend 
serum, crème, zonnecrème, pressed base 
Onder voorbehoud van: Glo & Go – Peeling – Mesotherapie

WAT IS GLOW TRI WAVE LED THERAPIE? 

GLOW Tri wave is ontwikkeld na jaren intensief medisch onderzoek, ook wel de KOUDE laser genaamd. GLOW Tri 
wave LED lichttherapie of “Light Emitting Diodes (LEDs).” is een niet-invasieve, niet ablatieve en veilige techniek 
waar d.m.v. verschillende soorten kleuren licht gewerkt wordt aan huidverjonging en huidverbetering . Wanneer de 
huid wordt behandeld met LED, vernieuwt zij zich 150 tot 200% sneller en ontstaat er een frissere uitstraling.



Oxi – Glow kuur €1066
8 behandelingen om de 4 weken (gedurende de kuur 10% 
KORTING op je aankoop van producten)  

Advies gesprek €35
(wordt in mindering gebracht bij een aansluitende  
huidverzorging of kuur binnen de week) 
            

MINERALE MAKE-UP

 
Make-up advies (45 min)  €60
(er wordt 35 euro in mindering gebracht bij aankoop  
van producten)         
 

HANDEN

Manicure (30min.)   €35
Manicure + lakken (45min.)   €45 

VOETEN

Gespecialiseerde voetverzorging (45Min) €45
Specifieke verzorging (30min)  €30
(likdoorn, eelt, ingegroeide nagel, nagels knippen, frezen,…)

 
Teennagels Lakken (20min)     €15

 
  Te laat ?  
 
Dat kan gebeuren. Houd er wel rekening mee dat de 
behandeling dan wordt ingekort en volledig zal worden 
aangerekend.

  Zuivere en doeltreffende producten   
 
De producten die gebruikt worden in de praktijk zijn vegan, 
niet getest op dieren en bevatten geen schadelijke 
chemicaliën.



PRIJSLIJST
laserontharing

DAMES

GELAAT

Bovenlip     40€
Jukbeenderen     55€
Kin     40€
Hals     60€
Wenkbrauwen      30€
(neusbrug)      
Volledig gelaat      110€

LICHAAM

Oksels     80€
Bikini sliprand     85€
Bikinilijn     100€
Brazilian     140€
Smooth      180€
Navellijn     50€
Onderbenen      180€
Bovenbenen     180€
Volledige benen    350€
Onderarmen      90€
Bovenarmen     90€
Volledige armen     180€
Handen + vingers     60€ 

HEREN

GELAAT

Nek     90€
Hals      90€
Wenkbrauwen      45€
(neusbrug)      
Oren      40€

LICHAAM

Oksels     95€
Buik     160€
Borst     160€
Borst & Buik     295€
Tenen      40€
Schouders     95€
Onderbenen       220€
Bovenbenen     200€
Volledige benen    390€
Rug      295€
Rug + nek + schouders     390€
Volledige armen     180€
Handen + vingers     80€


