MEDIK8 FACIALS | Huidverbetering

WIMPERS & WENKBRAUWEN

WAXING

Met ruim 40 jaar ervaring in huidverbetering en productformulering is Medik8 erin geslaagd producten te
ontwikkelen die veroudering van de huid, pigmentatie,
roodheid, acne, droogheid, vlekken en donkere kringen
tegen gaan. Zij geloven dat een combinatiebehandeling
leidt tot zichtbare en langdurige resultaten. Tot slot heeft
Medik8 ook diverse awards binnengesleept en zijn zij
100% vegan.

Wenkbrauwen waxen				€ 18,00
Wenkbrauwen verven en waxen		
€ 20,00
Wenkbrauwen verven en waxen		
€ 25,00
+ verven wimpers
Verven wenkbrauwen			
€ 12,50
Verven wimpers				€ 12,50
Lashlift						€ 42,50
Lashlift + verven				
€ 47,50
Lashlift + verven en Lashbotox		
€ 57,50

Bovenlip					€ 12,50
Kin						€ 12,50
Bovenlip en kin				
€ 20,00
Wenkbrauw en bovenlip of kin		
€ 20,00
Wenkbrauw, bovenlip en kin			
€ 25,00
Hele gezicht					€ 27,50
Bovenbenen					€ 27,50
Onderbenen 					€ 26,50
Hele benen					€ 42,50
Bikinilijn					
€ 20,00
Brazilian wax					€ 35,00
Hollywood wax 				
€ 39,50
Hele benen, bikinilijn en oksels		
€ 57,50
Hele benen, brazilian wax en oksels		
€ 62,50
Hele benen, Hollywood wax en oksels
€ 67,50
Oksels 						€ 18,50
Armen 						€ 25,00
Rug						€ 27,50
Borst						€ 27,50
Rug en borst 					
€ 50,00

Medik8 Facial			
| 60 min
Medik8 Facial			
| 75 min
Medik8 Facial +		
| 75 min
Bindweefselmassage 		
| 45 min 		
i.c.m. medik8
Peeling				| 45 min 		

€ 75,00
€ 89,95
€ 99,95
€ 70,00
€ 89,95

JANSSEN FACIALS | Huidverzorging
Een prachtig, betaalbaar, award winning huidverzorgingsmerk die in samenwerking met gerenommeerde
dermatologen en toonaangevende
onderzoeks-laboratoria erin geslaagd om systeem
verzorgings producten te creëren die voldoen aan de
verschillende behoeften van de huid.

Janssen Quick/jeugd Facial
Janssen Facial			
Janssen Acne facial		
Janssen Facial			
Janssen Facial +		

| 40 min
| 60 min		
| 60 min
| 75 min
| 75 min		

€ 45,00
€ 58,00
€ 62,50
€ 71,95
€ 80,00

Wilt u iets toevoegen aan uw facial?
Wenkbrauwen verven				€ 7,50
Wimpers verven				€ 7,50
Wimpers en wenkbrauwen verven 		
€ 12,50
Bovenlip waxen 				
€ 6,50
Kin waxen 					€ 6,50
Bovenlip en kin waxen 			
€ 10,00
Hele gezicht waxen 				
€ 20,00

MANI - PEDI - SHELLAC
Solo Shellac					€ 24,00
Shellac + vijlen				
€ 26,00
Shellac + nagelriemverzorging		
€ 27,50
Shellac + mini manicure			
€ 33,50
Shellac + Mini Pedicure 			
€ 35,00
Shellac + Luxe manicure			
€ 40,00
Shellac + Luxe pedicure			
€ 42,50
Manicure zonder lakken			
€ 26,50
Pedicure Zonder lakken			
€ 30,00
Verwijderen shellac in behandeling		
€ 6,00
Verwijderen shellac				
€ 12,50
Bij extra werk tijdens een pedicure kan een toeslag
worden berekend van + €5,00
Wilt u gelakt worden met normale lak? Dat kan!
Wij verkopen deze voor €14,95, bij aanschaf hiervan
wordt u gratis gelakt.

MAKE-UP
Dag make-up 					€ 30,00
Avond make-up 				
€ 40,00
Make-up een haarstyling			
€ 55,00
Make-up op locatie 			
€ 50,00
Prijs per uur

Make-up en haarstyling op locatie		
Prijs per uur

€ 60,00

Reiskosten voor make-up en haarstyling op locatie
zijn niet in de prijs inbegrepen.

