MEDIK8 FACIALS | Huidverbetering

JANSSEN FACIALS | Huidverzorging

Extra’s

Met ruim 40 jaar ervaring in huidverbetering en product
-formulering is Medik8 erin geslaagd producten te
ontwikkelen die veroudering van de huid, pigmentatie,
roodheid, acne, droogheid, vlekken en donkere kringen
tegengaan. Zij geloven erin dat met het gebruik van
producten volgens hun filosofie; CSA; Vitamine C in de
ochtend, SPF overdag en Vitamine A (retinol) de huid
optimaal zal verbeteren.

Een betaalbaar, award winning huidverzorgingsmerk die in
samenwerking met dermatologen en onderzoeks-laboratoria erin geslaagd om systeem verzorgingsproducten te
creëren die voldoen aan de verschillende behoeften van de
huid.

Wilt u iets toevoegen aan uw facial?

Daarnaast bieden zij overheerlijke huid verbeterende
behandelingen aan die zowel ontspannend al resultaat
gericht werken. Tijdens elke huid behandeling wordt de
huid eerst geanalyseerd en op basis daarvan een
behandelplan opgesteld.

Met een breed scala aan huidverzorgingsproducten is er
voor ieder een betaalbare optie mogelijk!
Daarnaast bieden zij overheerlijke huid verzorgende
behandelingen aan die zowel ontspannend al resultaat
gericht werken. Tijdens elke huid behandeling wordt de
huid eerst geanalyseerd en op basis daarvan een
behandelplan opgesteld

Youth Janssen Facial			

| 40 min

| € 45,50

Reiniging, diepte reiniging, verwijderen van
Glow Medik8 Facial			
| 60 min | € 75,50
Reiniging, diepte reiniging, verwijderen van onzuiverheden,
onzuiverheden, kort masker, dag verzorging, SPF.
modelleren wenkbrauwen, serum, masker, serum, dag
verzorging, SPF. 						
Glow Janssen Facial			
| 60 min | € 58,50
Reiniging, diepte reiniging, verwijderen van onzuiverheden, modelleren wenkbrauwen, serum masker, serum,
Glow and Relax Medik8 Facial
| 75 min | € 91,50
oog verzorging, dag verzorging, SPF.
Reiniging, diepte reiniging, verwijderen van onzuiverheden,
modelleren wenkbrauwen, serum, masker, massage, serum,
dag verzorging, SPF.
Detox Janssen Acne facial		
| 60 min| € 63,00
Intensieve reiniging, intensieve diepte reiniging,
Glow, relax and rewind Medik8 Facial | 80 min | € 101,50 verwijderen van onzuiverheden, modelleren wenkbrauwen,
Reiniging, diepte reiniging, verwijderen van onzuiverheden,
serum, masker, serum, oog verzorging, dag verzorging, SPF.
modelleren wenkbrauwen, ampul. Intensief masker,
massage, serum, dag verzorging, SPF.
Glow & Relax Janssen Facial
| 75 min | € 72,50

Bindweefselmassage 			

| 45 min

| € 70,00

Reiniging, diepte reiniging, verwijderen van onzuiverheden,
modelleren wenkbrauwen, serum, masker, massage, serum,
oog verzorging, dag verzorging, SPF.

Chemische Peeling			

| 45 min

| € 89,95

Glow, Relax & Rewind
Janssen Facial				

Reiniging, fruitzurenpeeling, intensieve bindweefselmassage, serum, masker, serum, dag verzorging, SPF.

Reiniging, verwijderen van onzuiverheden, chemische
peeling, kalmerend ampul, hydraterend/kalmerend masker,
serum, dag verzorging, SPF.

Microneedling/Dermapen 		

| 60 min | €

117,95

Reiniging, verwijderen van onzuiverheden, microneedling/
dermapen, kalmerend ampul, hydraterend/kalmerend
masker, dag verzorging, SPF.

| 75 min

| € 80,50

Reiniging, diepte reiniging, verwijderen van onzuiverheden,
modelleren wenkbrauwen, serum, intensief masker,
massage, serum, oog verzorging, dag verzorging, SPF.

Wenkbrauwen of wimpers verven		
Wenkbrauwen en wimpers verven		
Bovenlip of kin waxen		
		
Bovenlip en kin waxen		
		
Hele gezicht waxen				

€ 8,00
€ 13,00
€ 7,00
€ 10,50
€ 21,50

WIMPERS & WENKBRAUWEN
Wenkbrauwen waxen/epilleren		
Wenkbrauwen waxen/epilleren + verven
Wenkbrauwen waxen/epilleren, verven
+ verven wimpers				

€ 20,00
€ 22,50

Wenkbrauwen of wimpers verven		
Wenkbrauwen en wimpers verven		

€ 15.00
€20,00

€ 27,50

Lashlift 			

		

| 35 min | €

63,00

Lashlift + verven

		

| 45 min | €

63,00

| 45 min | €

63,00

Een semipermanente wimper lift, voor natuurlijk
gekrulde wimpers.
Een semipermanente wimper lift, voor natuurlijk
gekrulde wimpers + verven.

Lashlift, verven + lashbotox

Een semipermanente wimper lift, voor natuurlijk gekrulde
wimpers + verven + een intensief voedend serum
(lashbotox) om de wimpers in een goede staat te houden.
Aanrader!		
			

GELLAK MANICURE
Gellak Solo				
Gellak + vijlen				
Gellak + Nagelriemverzorging
Gellak + Mini Manicure 		

Inc. vijlen en nagelriemverzorging.

| 20 min
| 25 min
| 30 min

| € 25,00
| € 27,50
| € 30,00

| 40 min

| € 35,00

Gellak verwijderen tijdens een behandeling		
Incl vijlen en nagelriemverzorging.
| 45 min | €7,50

Gellak verwijderen solo 		

| 15 min | €

14,00

Biab + Mini manicure				
Biab, Mini manicure + gellak

Incl.vijlen en nagelriemverzorging.

| 50 min

| € 47,50

| 70 min

| € 60,00

Biab verwijderen tijdens een behandeling		
Incl. vijlen en nagelriemverzorging.
| 10 min | € 11,00

Biab verwijderen solo 		

WAXING | Gelaat

Gellak Solo				

Boven -of onder lip 			
| 10 min
Kin					| 10 min
Bovenlip en kin 			
| 15 min
Wenkbrauw, lip en kin			
| 30 min
Wenkbrauw, lip of kin 			
| 25 min
Hele gezicht (excl. wenkbrauwen)
| 30 min
Boven -of onder lip 			
| 10 min

| 20 min

| 15 min | €

18,00

| € 25,00

Gellak 					| 25 min | € 27,50
Incl. vijlen/knippen van de nagels

Gellak + Nagelriemverzorging

| 30 min

| € 30,00

Gellak + mini Pedicure		

| 45 min

| € 37,50

Gellak + luxe Pedicure			

| 60 min

| € 45,00

Incl. knippen/ vijlen en nagelriemverzorging.
Incl. knippen/ vijlen en nagelriemverzorging
+ eelt verwijderen

BIAB MANICURE
Incl. vijlen en nagelriemverzorging.

COSMETISCHE PEDICURE |met Gellak

WAXING | Lichaam

Gellak verwijderen + behandeling

| 10 min

| € 7,50

Gellak verwijderen solo		

| 15 min

| € 14,00

| 30 min

| € 30,00

COSMETISCHE PEDICURE
Cosmetische pedicure 		

| € 13,00
| € 14,00
| € 22,00
| € 30,00
| € 27,00
| € 27,50
| € 13,00

Knippen/ vijlen, nagelriemverzorging, eelt verwijderen, en
scrubben.

Cosmetische pedicure met nagella | 30 min | € 35,00

Knippen/ vijlen, nagelriemverzorging, eelt verwijderen, en
scrubben.
Gewone nagellak dient wegens hygiëne maatregelen bij ons
worden aangeschaft. Lakken is dan gratis.

Onderbenen				| 30 min
Bovenbenen				| 30 min
Hele benen				| 50 min
Bikinilijn				
| 20 min
Brazillian Wax 				| 45 min
Oksels					| 15 min
Onder armen 			
| 30 min
Hele Armen 				
| 40 min
Rug 					| 30 min
Borst 					| 30 min
Rug en borst 				
| 50 min

| € 27,50
| € 28,50
| € 45,00
| € 20,00
| € 35,50
| € 18,50
| € 25,00
| € 30,00
| € 30,00
| € 30,00
| € 52,50

Neem telefonisch contact met ons op om te bepalen
hoeveel tijd er nodig is tijdens onze waxing pakketten.
U kunt dit zelf ongeveer berekenen doormiddel van
de tijden van de door u gewilde behandelingen bij
elkaar op te tellen.
Go smooth pakket			
Go extra smooth pakket		
Go super smooth pakket		

| 75 min | €70,00
| 90 min | €80,00
| 105 min | €90,00

