MEDISCHE PEDICURE

€ 26,50

KLEINE BEHANDELINGEN (15 min.)
- Verwijderen eeltpit
- Verwijderen ingegroeide nagel
- Verzorgen kalknagel
- Verzorgen van kloven
NAGELBEUGEL PODOFIX bij ingroeiende nagel

€ 32,50
€ 39,50
€ 22,00
€ 37,00
€ 33,00

VANAF € 15,00

€ 20,00

€ 34,00

€ 17,00/nagel

Een blauwe nagel, schimmelnagel of
beschadigde nagel kan verwijderd en
vervangen worden door een kunstnagel.

ORTHESE OP MAAT

GELLAK + nagelversteviging met rubber base
GELLAK FRENCH

€ 16,00
€ 20,00
€ 9,50
€ 24,00

€ 25,00
€ 32,00

MANICURE MET IBX
IBX werkt IN de nagelplaat en niet erop

exclusief de voetbehandeling
Dit is een techniek voor het corrigeren van de nagel d.m.v. een nagelbeugel in
titaniumdraad die bovenop de nagel wordt geplaatst. Door middel van pastabolletjes
word de beugel op zijn plaats gehouden

NAGELRECONSTRUCTIE

MANICURE versterkend (extra diamond base )
MANICURE met lakken
LAKKEN ( zonder verzorging)
MANICURE met paraffine

Het IBX systeem is een revolutionaire doorbraak in nagelverzorging.
IBX verstevigt, herstelt en beschermt de natuurlijke nagel.

exclusief de voetbehandeling

FOTOPOLYMERISATIE bij ingroeiende nagel

€ 13,00

( vijlen, nagelriemen verzorgen, scrub, handcrème)

Desinfecteren, knippen, nagelomgeving reinigen
overtollig eelt/ likdoorn verwijderen, behandelen kloven.
Afsluitend met scrubbehandeling, warme kompresdoek en voetencrème.

MEDISCHE PEDICURE en lakken
MEDISCHE PEDICURE en GELLAK
GELLAK OP TEENNAGELS (zonder verzorging)
PARAFFINE spray met pedicure behandeling
KERATINE
met pedicure behandeling

MANICURE

VANAF € 15,00

Orthese met halfzachte siliconen worden geplaatst om drukplekken te ontlasten bv tussen
de tenen, onder de voorvoet, bij Hallux Valgus. Tevens als bescherming en/of voorkomen
van klachten.

Ook is deze behandeling geschikt voor nagels die zijn
aangetast door bv psoriasis of chemotherapie.
IBX KUUR:







Kickstart: start + 3 vervolgbehandelingen incl dadi’oil
4 weken , 1 behandeling per week
Start IBX + manicure
Losse behandeling IBX + manicure
IBX + manicure + nagellak
IBX + manicure + IBX boost ( extra versteviging)
IBX + manicure + gellak

€ 82,50
€ 26,00
€ 22,50
€ 29,50
€ 27,50
€ 33,50

Thuisbehandeling : Dadi’oil is een olie die essentieel is voor het herstel van de
nagels en dient 2x per dag op de nagel en nagelriemen aangebracht te worden



€ 47,00

( dermo contrôle)

Deze lijn werd speciaal samengesteld voor het verzorgen van de vette
en gemengde huid. Ten gevolge van een overproductie van de
talgklieren kan het gelaat een glimmende onverzorgde uitstraling
hebben. Deze huid heeft behoefte aan producten die de talgproductie
controleren en reguleren, zonder de huid uit te drogen.

ANESI BEAUTE is een exclusief Spaans merk dat zich gespecialiseerd
heeft in het verbeteren van de huid. Met Anesi hebben wij gekozen
voor een gamma verzorgingsproducten dat de huid met zachtheid
behandelt en is tevens dierproefvrij.

Dagcrème: émulsion purifante (voor thuis) € 20,00 50ml
Serum T-zone
€ 35,00 30ml


MINI GELAATSVERZORGING

REINIGEND

€ 30,00

VOOR DE MAN

€ 47,00

( man secret )

Gezichtsverzorging die speciaal is afgestemd op de behoeften van de
mannelijke huid. Weg met de trekkerige, vermoeid uitziende en droge
huid

Hier wordt de huid gereinigd, daarna een peeling om de dode huidcellen
te verwijderen, een gelmasker met een korte massage .

Dagcrème en aftershave in 1 : Man Secret

SPECIALE GELAATSVERZORGING

ANESI BEAUTY LAB SALON

Uitreinigen en epilatie wenkbrauwen en bovenlip inbegrepen




BASIS: hydraterend

( aqua vital )

€35,00 50ml

€ 47,00



CELLULAR 3

ANTI-AGE

€ 60,00

Deze lijn hydrateert en heeft ook een ontgiftende werking. De
bloedcirculatie wordt verbeterd, gifstoffen worden doeltreffend
afgevoerd en de productie van collageen en elastine wordt
gestimuleerd. Hierdoor wordt de huid terug steviger.

Een anti-age behandeling, gebaseerd op de 3 wetenschappelijk
bewezen oorzaken van huidveroudering. Deze cosmeceuticals worden
dieper in de huid opgenomen waardoor de resultaten onmiddellijk
zichtbaar zijn en de huid ook op lange termijn een transformatie
ondergaat

Dagcrème: Vital confort (voor thuis) € 30,00 50ml
Vital serum
€ 36,00 30ml

Dagcrème: Cellular 3 (voor thuis)
Cellular booster (serum)

HARMONIE


( gevoelige huid )

€ 47,00

Verhoogt de natuurlijke weerstand van de huid en de plantaardige
bio-extracten zorgen ervoor dat de huid weer zijdezacht aanvoelt en
herstelt het broze evenwicht in de huidcellen.

Dagcrème: Harmonie (voor thuis) € 30,00 50m

HUIDVERSTEVIGEND

€52,00 50ml
€42,00 30ml
( lift intensif )

€ 60,00

Dit masker werkt huidverstevigend en hydraterend, maakt de huid
strakker en veerkrachtiger. Ideaal voor de verslapte, rijpere huid.
INSTANT LIFTING EFFECT

Dagcrème: Cellular 3 (voor thuis)
Cellular booster ( serum)

€52,00 50ml
€42,00 30ml



LUMINOSITY

€ 70,00

Depigmenterende behandeling.
Hyperpigmentatie zoals
pigmentvlekken, ouderdomsvlekken, sproetjes zijn een doorn in het
oog van vele klanten maar dure medische behandelingen zijn vaak
een stap te ver. Dankzij actieve ingrediënten wordt de aanmaak van
melanine geremd en wordt de vorming van nieuwe pigmentvlekken
voorkomen. Resultaat , een egale en heldere teint.

Home care kit
( de perfecte nazorg voor thuis,
serum , dag- en nachtcrème)


URBAN BLUE DEFENSE

€43,00

EPILATIE GELAAT met filmhars
Epilatie wenkbrauwen
Epilatie bovenlip
Epilatie duo
Epilatie volledig gezicht

€ 6,00
€ 6,00
€ 10,00
€ 16,00

NIEUW !!!!!!!
VANAF MAART OOK SUIKERONTHARING

€ 60,00

Deze behandeling bevat producten die de huid in de diepte gaan
reinigen, revitaliseren en voorzien van zuurstof. Dit zal de huid
beschermen tegen licht- en luchtvervuiling (uva, uvb, blauw licht
uitgezonden door gsm’s, tablets,…) waardoor ze haar stralende en
frisse look terugkrijgt.

Dagcrème: Urban blue crème (voor thuis)
Urban blue booster ( serum)

€40,00 50ml
€35,00 30ml

Voor nog betere resultaten van de Anesi
beauty lab behandelingen raden wij deze in
kuurvorm aan
4 behandelingen om de 10 dagen
Deze 4 behandelingen samen boeken
= 10% korting
Pedicure in combinatie met een gelaatsverzorging
=
Keratine pakking ( extra voedend) voor de voeten GRATIS
Prijslijst geldig van januari 2020

KLEUREN WIMPERS
KLEUREN WENKBRAUWEN ( epileren inbegrepen)
DUO KLEUREN WIMPERS EN WENKBRAUWEN
KRULLEN VAN WIMPERS
KRULLEN EN KLEUREN VAN WIMPERS

€ 12,50
€ 12,50
€ 20,00
€ 35,00
€ 45,00

KRULLEN EN KLEUREN VAN WIMPERS
+KLEUREN WENKBRAUWEN
= GRATIS KALMEREND OOGMASKER

€ 50,00

