
Steeds een verzorgde uitstraling, zichtbaar mooi op elk moment!

Elke 2 à 3 maanden is er een mogelijkheid tot het maken van een afspraak.

Mijn collega Caroline Celis geeft jullie de perfecte make-up.

Beide ogen boven en onderkant (deepliner) 275,00€  

Beide ogen onder of bovenkant 165,00€  

lipcontour 300,00€  

blushy lips 400,00€  

jaarlijkse retouche 125,00€  

(men betaald €50 voorschot bij het maken van de afspraak*)

Wenkbrauw tussendeel (frons) 6,00€       

Wenkbrauw onderaan 9,00€       

Oren 6,00€       

Oksels 16,00€     

Rug & schouders 24,00€     

borst & buik 24,00€     

borst of buik 17,00€     

volledige benen 32,00€     

3/4 benen (net boven de knie) 21,00€     

manicure 21,00€     

manicure met verzorgende nagellak 23,00€     

manicuren met gekleurde nagellak 27,00€     

knippen, vijlen & verzorgende nagellak 9,00€       

knippen, vijlen & gekleurde nagellak 14,00€     

GELAAT

wenkbrauwen 9,00€       

bovenlip of kin 8,00€       

bovenlip en kin 14,00€     

volledig gelaat 17,00€     

hals 9,00€       

LICHAAM

onderbenen (tot net boven de knie) 19,00€     

volledige benen 30,00€     

bikini rand (naast slip) 12,00€     

bikini fijn 18,00€     

bikini (bijna) volledig 24,00€     

oksels 13,00€     

onderarmen 15,00€     
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mesoestetic

klassieke gelaatsverzorging (90 min.)

essential 70,00€     

hydracream fusion, hydratonic mist, pure renewing mask, massage, crèmemasker en spf

deluxe 90,00€     

hydracream fusion, hydratonic mist, glycolic ampoules 10%vit. E&F, massage ,crystal

in combinatie met lumi 8  + 15,00€     

behandelingen zonder massage  - 10,00€     

jongerenbehandelingen (45 min.) 40,00€     

MARIA GALLAND

De beauty essentials

soin essential 70,00€     

hier reinigt men de huid, tonic,peeling , massage,crèmemasker,dagcrème en spf

behandeling zonder massage * 10,00€     

soin hydra 79,00€     

soin d-tox 45,00€     

Body ontslakkende behandelingen voor een perfect gevoel van lichtheid. 

aanvullend met gelaatsverzorging* 17,00€     

soin lumi'eclat 84,00€     

soint lift expert 89,00€     

méthode mozaïque modelante 121,00€  

soin dermatologique 80,00€     

Onze zeer efficiënte dermatologische behandelingen bevrijden de huid 

van roodheden en extreme droogte.

Coming Soon !!

soin yeux 45,00€     

aanvullend met gelaatsverzorging* 22,00€     

pedicure 30,00€     

pedicure & verzorgende nagellak 32,00€     

pedicure & gekleurde nagellak 36,00€     

knippen & vijlen teennagels (kalknagels) 16,00€     

knippen, vijlen & gekleurde nagellak 18,00€     

enkel gekleurde nagellak 9,00€       

pedicure & semi permanente nagellak 54,00€     

semi permanente nagellak teennagels 35,00€     

1 kunstnagel bij verlies van nagelplaat 8,00€       

spoedbehandeling (max. 20min) 18,00€     

Een behandeling die zich richt op de pijn die u heeft bv.eelt, kloven of

ingegroeide nagel

GELAATSVERZORGING

VOETVERZORGING



Als de behandeling langer duurt dan 20 min.wordt de prijs van een 

volledige in rekening gebracht.

afhalen semi permanente make up 23,00€     

verven wenkbrauwen 13,00€     

verven wimpers 13,00€     

verven wenkbrauwen & wimpers 22,00€     

lash lift 58,00€     

ACRYLNAGELS

nieuwe set acrylnagels(éénmalig) 62,00€     

bijwerken french 45,00€     

bijwerken kleur 42,00€     

bijvijlen (uitgroei weg vijlen +glans) 14,00€     

bijvijlen +acryllaag 33,00€     

herstelling 6,00€       

verwijderen acryl nagels 28,00€     

french 37,00€     

kleur 33,00€     

teennagels kleur 35,00€     

verwijderen semi permanente nagellak 23,00€     

bijvijlen (acryl) + semi permanente  nagellak 38,00€     

bijvijlen + acryl + semi permanente nagellak 49,00€     

bijwerken acryl + semi permanente nagellak 60,00€     

WIMPERS & WENKBRAUWEN

NAGELVERZORGING

SEMI PERMANENTE NAGELLAK


