
Beautybar
Permanente make-up
Deepliner bovenaan   €150

Bijwerken binnen de 24 maanden  €100

Design eyeliner bovenaan   €295
Bijwerken binnen de 24 maanden  €150

Eyeliner onderaan    €100
Bijwerken binnen de 24 maanden  €75

Lippigmentatie    €425
Bijwerken binnen 12 maanden    €165
Bijwerken binnen 24 maanden  €285

Browbar
Shaping
Shaping      €8
Shaping + tinting     €18
Shaping + henna tinting    €28

Browlift
Shaping + browlift    €48
Shaping + browlift + tinting  €58

Powderbrows
Eerste behandeling     €395

Bijwerken binnen 12 maanden  €155
Bijwerken binnen 18 maanden  €215 
Bijwerken binnen 24 maanden  €270

W-brows/W-shading
Eerste behandeling     €395

Bijwerken binnen 12 maanden €155
Bijwerken binnen 18 maanden  €215
Bijwerken binnen 24 maanden  €270

 

Bleachbar
Basis-behandeling   €65

Duo basis-behandeling (p.p.) €55

Premium-behandeling  €95
Duo premium-behandeling  (p.p.) €85

Laserbar
Carbon peeling
Eén sessie     €79
Drie sessies   €69/sessie  €207
Vijf sessies  €59/sessie  €295

+ combinatie BB-glow
Eén sessie  €149
Drie sessies   €120/sessie  €360
Vijf sessies   €100/sessie  €500

Verwijderen PMU/Tattoo
Prijzen na bespreking  vanaf €100

Permanente ontharing
Prijzen zijn per zone per sessie   
Vanaf 2 zones, ontvangt u een korting van 10%

Bovenlip    €40
Kin    €30
Oksels    €70
Bikinilijn    €55
Volledige bikini   €95
Onderbenen    €105
Volledige benen   €155



Lashbar
Volume lashes
Nieuwe set     €95

Bijwerken na 2 weken   €35
Bijwerken na 3 weken   €45
Bijwerken na 4 weken  €55

Lashlift + lashbotox    €55

Nailbar
Gelnagels

Nieuwe set met verlengingen  €59
Nieuwe set op natuurlijke nagels €40
Bijwerken binnen de 4 weken  €40

BIAB
Nieuwe set op natuurlijke nagels €40
Bijwerken binnen de 4 weken  €40

Gellak
Handen of voeten   €30

Verwijderen
Gelnagels/BIAB   €20
Gellak     €15

Skinbar
BB-glow
Eén sessie     €99
Drie sessies   €89/sessie   €267
Vijf sessies   €79/sessie   €395

Gelaatsverzorgingen
Time to hydrate 20+   €53
Time to smooth 30+   €53
Time to revitalize 40+   €73
Time to uplift 50+   €73

Time to detox   €63
Time to botox   €93

Hydro Dermabrasie
Eén sessie     €119
Drie sessies   €109/sessie   €327
Vijf sessies €99/sessie   €495

Medische pedicure
Eerste behandeling    €35
Onderhoudsbeurt binnen de 6 weken €25

+ lakken      €5
+ gellak      €20

Slimbar
Vrijblijvend intakegesprek   €35
Eénmalige aankoop persoonlijk LPG pakje   

CryoSkin
Cellulite
Eén sessie      €99
Vijf sessies   €89/sessie   €445

Slimming
Eén sessie      €149
Vijf sessies   €139/sessie   €695

Facelift
Eén sessie      €89
Vijf sessies   €79/sessie   €395

Kaakverstrakking
Eén sessie      €59
Vijf sessies   €49/sessie   €245

LPG-endermologie
Eén sessie 20min    €39
Eén sessie 30min    €59
Eén sessie 40min    €79

10-beurtenkaart 20min €34/sessie   €340
10-beurtenkaart 30min  €51/sessie   €510
10-beurtenkaart 40min  €69/sessie   €690

Combo-paketten
CryoSkin Cellulite + LPG 30 min
Vijf sessies    €133/sessie   €665

CryoSkin Slimming + LPG 30 min
Vijf sessies    €187/sessie   €935

Waxbar
Wenkbrauwen     €8
Bovenlip      €6
Kin       €6
Volledig gelaat    €20

€25


