Prijslijst 2020
Schoonheidsbehandeling gelaat
Bij elke schoonheidsbehandeling wordt gewerkt met producten van Les Gavots de Provence.
*Verrukkelijke geuren uit de Provence
*Heilzame werking van bloemen, planten en kruiden
*100% natuurlijk en biologisch. De plantenoliën dringen door tot in de diepstehuidlagen
*Geen minerale oliën, parabenen, synthetische parfum en conserveringsmiddelen, geen
kleurstoffen
*Hypo-allergeen
Elke behandeling is afgestemd op uw huidconditie

Quick behandeling, 35 minuten, € 37,-(Reiniging- abrikozenpit peeling- onzuiverheden verwijderen1- vruchtenextract masker met
infraroodlamp)

Wellness by Twellness, 60 minuten, € 57,-(Reiniging- abrikozenpitpeeling- onzuiverheden verwijderen- wenkbrauwen epilerenmassage van gelaat, nek, schouders- TT spierspanning- gelaatsmasker én mond-en oogmasker
met indien gewenst infraroodlamp- dagcrème + natural make-up)

Couperose, € 65,-(Reiniging- pruimenpitpeeling- onzuiverheden verwijderen- vruchtenextract masker (verbetert
de conditie van de bloedvaten)- masker met actieve werkstoffen, herstelt en kalmeert de huidBTS (bledvaten minder zichtbaar maken, ook stimuleren de ultrasone geluidsgolven de
aanmaak van collageen en elastine)- massage van gezicht, hals en decolleté met een
aromatische ontspanningsolie, die specifiek is samengesteld om de bloedsomloop te
verbeteren- dagcrème + touch-up make-up)
1

Bij veel onzuiverheden wordt er in overleg een meerprijs gerekend

Anti age, 60 minuten, € 65,-(Reiniging- abrikozenpitpeeling- onzuiverheden verwijderen- 100% etherische oliënkrachtige anti werking afgedekt door vulkanische klei wenkbrauwen epileren- massage van
gezicht, hals en decolleté- Soire de fête anti age masker- lippenbalsem (voedt en gaar kloven
tegen)- dagcrème (vermindert fijne lijntjes)- Fixation soin visage spray (fixeert de werkstoffen
die tijdens de behandeling gebruikt zijn)- (het geeft ook een verzorging van de huis en is
daarom een mooie en rijke afsluiting van elke gezichtsbehandeling!)

45- minuten behandeling, € 45,-(Reiniging- pruimenpitpeeling- onzuiverheden verwijderen- korte massage van nek en
schouders- afsluitend dagcrème)

30- minuten behandeling met Beauty tech Sim, € 40,-(Verminderen van rimpels en verstevigen van de huid bijv.: voorhoofdrimpels, rimpeltjes op
de bovenlip)

Losse behandelingen
Wimperlifting

€ 47,--

Wimperlifting met wimpers verven

€ 55,--

Wenkbrauwen verven

€ 12,50

Wimpers verven

€ 12,50

Wimpers en wenkbrauwen verven

€ 20,--

In combinatie met een schoonheidsbehandeling
Wenkbrauwen verven

€ 7,50--

Wimpers verven

€ 7,50--

Wenkbrauwen shapen

€ 7,50--

Suikerontharen van bovenlip, kin, kaak
of wenkbrauwen

€ 8,50—

Voedingscoaching
Goede voeding vormt de basis voor ware schoonheid en een mooi gezond lichaam.
Deskundige persoonlijke begeleiding op de weg naar betere voeding en een gezond gewicht.

Eén uur (intake) gesprek € 60,--

Vervolgafspraken € 30,-- (30 minuten)

Expert op gebied van:
Afvallen
Het PCO Syndroom
Emotie- eten

Natuurlijke verzorging en Ontspanning
Hand- of voetverzorging

€ 15,50

(Nagels knippen, nagels vijlen en verzorging van
de nagelriemen)

Rugmassage of gezichtsmassage (30 minuten)

€ 35,--

(Half uurtje ontspannend en/of intensief)

Ontspanning, geleide meditatie (30 minuten)
(Persoonlijke ontspanningsoefeningen)

€ 35,--

Pure Wellness (90 minuten)

€ 78,50

(Schoonheidsbehandeling Wellness by Twellness en lichaamsmassage)

Natuurlijke huidverzorging van Les Gavots
*Heilzame werking van bloemen, planten en kruiden
* 100% natuurlijk en biologisch. De plantoliën dringen door tot in de diepste huidlagen.
* Geen minerale oliën, parabenen, synthetische parfum en conserveringsmiddelen, geen
kleurstoffen
* Hypo-allergeen

Natural Make-up Couleur Caramel
* Zo min mogelijk synthetische ingrediënten en zoveel mogelijk biologische en natuurlijke
ingrediënten
* Professionele kwaliteit
* Fairtrade distributiekanalen

Pandhy’s suikerontharing voor háár en voor hém
De suiker- ontharingsbehandeling gaat altijd gepaard met een huidverzorging vóór en ná de
behandeling met speciaal hiervoor ontwikkelde producten. Dit geeft naast de ontharing een
zichtbare huidverbetering, zacht als zijde….
Bovenlip

€ 18,50

Wenkbrauwen

€ 18,50

Bovenlip en kin

€ 25,50

Bovenlip, kin en kaak

€ 28,50

Bovenlip, kin, kaak en hals

€ 30,50

Kin en kaak

€ 25,50

Onderbenen en knie

€ 38,50

Bovenbenen

€ 35,--

Bikinilijn

€ 22,50

Benen volledig inclusief bikinilijn

€ 71,50

Total Brazilian

€ 35,--

Oksels

€ 23,--

Armen

€ 45,--

Rug geheel

€ 53,--

Buik en borst

€ 53,50

Billen

€ 32,50

Neusharen, oren, nekharen en wenkbrauwen

€ 20,--

10 strippenkaart: u betaalt 10 behandelingen en de 11e behandeling is gratis

Minder pijnlijk, vrijwel geen allergische reacties, géén stoppels
De haren worden lichter en fijner van structuur of komen soms helemaal niet terug.
Omdat wij een diepere ontharing uitvoeren met suiker is het wel noodzakelijk om de
nabehandelingsproducten de volgende dagen regelmatig aan te brengen. Haartjes worden
zachter en dunner en er zullen minder ingegroeide haren zijn.

