HUIDVERBETERENDE ENVIRON® VITAMINE- en PEELINGBEHANDELINGEN met DF-MACHINE :
Behandeling

Omschrijving

Prijs

Tijd

Environ® Intensive

Deze ultieme Environ® gelaatsbehandeling verhoogt aanzienlijk het indringen van de actieve
ingrediënten met onmiddellijk zichtbare resultaten. Met de unieke Ionzyme® DF probe
wordt tijd gespendeerd aan elke zone en aandacht gegeven aan elke huidconditie. Daarna
geeft een opnamebevorderend masker resultaten die voor zich spreken.
Voor wie alleen het beste wil!
Dieptereiniging , probe heel gelaat, met iontoforese, alginaatmasker

€ 99,50

90 min

Environ® Intensive Collageen Boost

Deze ultieme Environ® gelaatsbehandeling verhoogt aanzienlijk het indringen van de actieve
ingrediënten van ons nieuwe product Sono DFP 312 met onmiddellijk zichtbare resultaten.
Met de unieke Ionzyme® DF probe wordt tijd gespendeerd aan elke zone en aandacht
gegeven aan elke huidconditie. Daarna geeft een opnamebevorderend masker met ionisatie
resultaten die voor zich spreken.
Voor wie alleen het beste wil!
Dieptereiniging, probe heel gelaat, sono en iontoforese, alginaat iontoforese

€ 110,00

100 min

€ 85,00

75 min

Environ® Focus
Deze doelgerichte gelaatsbehandeling legt de focus op twee belangrijke probleemzones met
de Ionzyme® DF probe en pakt de belangrijkste huidproblemen rechtstreeks aan. Daarna
zorgt een opnamebevorderend masker voor resultaten op het volledig gelaat.
De alliantie voor een stralende huid!
Dieptereiniging, probe twee zones, met iontoforese, alginaatmaker
Environ® Essential

Bij deze essentiële behandeling dringen de aangebrachte vitaminen heel snel en diep in de
huid. Met de unieke Ionzyme® DF probe wordt tijd gespendeerd aan elke zone en aandacht
gegeven aan elke huidconditie.
Voor wie de essentie zoekt!
Dieptereiniging, probe hele gezicht

€ 72,00

60 min

Environ® Skin Renewal

Deze intense behandeling exfolieert zacht en hydrateert de huid. Ideaal voor vale, verstopte
huid, puistjes en littekens en zonbeschadigde huid. De combinatie van peeling en vitaminen
vernieuwt en verfrist de huid.
De ware oppepper voor uw huid!
Dieptereiniging, gaas en alginaat, met iontoforese

€ 99,00

75 min

Prijs

Tijd

Kuur 6x

Volledig gelaat

€ 55,00

45 min

€ 300,00

Gladde oogcontour

€ 48,00

30 min

€ 260,00

Fronslijnen

€ 48,00

30 min

€ 260,00

Gladde lipcontour

€ 35,00

20 min

€ 190,00

Strakke kaakcontour

€ 48,00

30 min

€ 260,00

Strakke hals

€ 48,00

30 min

€ 260,00

Pigmentvlek (per vlek)

€ 25,00

15 min

€ 135,00

Litteken nieuw (per litteken

€ 25,00

20 min

€ 135,00

Litteken oud (per litteken)

€ 30,00

25 min

€ 160,00

Onderhuidse ontsteking(en)

€ 25,00

15 min

€ 135,00

ENVIRON® LUNCH TIME TREATMENTS :
Korte, maar intensieve behandelingen met focus op een bepaald huidprobleem.
Voor een zichtbaar resultaat op korte termijn adviseren we deze behandeling in kuur, in combinatie
met de de Environ Roll-CIT/Focus-CIT en de Environ producten voor thuisgebruik.
Maximum resultaat, in minimum tijd!
Behandeling

HUIDVERBETERENDE ENVIRON® VITAMINE- en PEELINGBEHANDELINGEN :
Behandeling

Omschrijving

Prijs

Tijd

Tijdens deze eerste gelaatsbehandeling wordt na een complete en grondige huidanalyse de
huidconditie exact bepaald, persoonlijk advies gegeven en in overleg een behandelingsplan
opgesteld.
Een perfecte huidanalyse voor een perfecte behandeling!

€ 69,-

75 min

Deze rijkelijke gelaatsbehandeling verzacht en kalmeert de reactieve huid en herstelt de
beschadigde hydrolipide film.
Zachtheid en comfort voor de geïrriteerde, reactieve huid!

€ 75,-

75 min

Environ® Deep Cleansing

Tijdens deze diep-reinigende behandeling worden onzuiverheden en comedonen
verwijderd. De wetenschappelijk geavanceerde producten exfoliëren zacht, hydrateren en
verfrissen de huid. De huid oogt zuiver en stralend.
Een fris gevoel van zuiverheid!

€ 72,-

60 min

Environ® Vital

Environ Vital combineert vitamine A en krachtige antioxidanten die helpen bij het herstel
van de celfuncties. Uw huid ontspant, wordt zacht, jeugdig en stralend.
Massage +/-20 min
Vitaminen een leven lang, voor een lang leven!

€ 78,-

65 min

Deze revolutionaire benadering van peeling bereikt ongelooflijke resultaten zonder
huidbeschadiging. Er wordt een lage concentratie lactaatzuur gebruikt om de pH van de
huid te verlagen en het vrijgeven van groeifactoren te stimuleren. Dit resulteert in een
strakkere en gladdere huid. De peeling vernietigt bacteriën, verhoogt de hydratatie en
verwijdert de opstapeling van dode huidcellen, waardoor de huid zuiverder wordt en haar
textuur gladder. De Cool Peel is ideaal voor klanten met lijntjes en rimpels, dikke, ruwe huid
of probleemhuid, beschadiging door de zon en rosacea.
De behandeling wordt in kuur aangeboden voor optimaal resultaat.
Veilig en doeltreffend voor totale huidverjonging!

€ 66,-

60 min

Met volledige reiniging (Gommage)

€ 78,-

65 min

Relaxerende, zuiverende gelaatsbehandeling voor de
man op basis van zuren en vitaminen. De professionele
behandeling tegen de effecten van de vermoeide huid

€ 63,50

60 min

Prijs

Tijd

Kuur 6x

Gelaat

€ 54,00

60 min

€ 295,00

Gelaat compleet (met masker)

€ 75,00

75 min

€ 420,00

Rug

€ 85,00

Prijs

Tijd

Kuur 6x

€ 40,00

45 min

€ 200,00

Discovery Kennismakingsbehandeling

Environ® Sensitive

Environ® Cool Peel
(3 tot 6 behandelingen)

Environ® Cool Peel

Environ® Dynamic Man

ACNÉ-BEHANDELING :
Behandeling

TIENERBEHANDELING :
Behandeling
Dieptereiniging, uitreinigen, dagverzorging
( 1 x GRATIS bij een kuur van 6x )

VI PEEL®
In tegenstelling tot klassieke uniblend-peelings biedt VI Peel een multiblend-peeling die zowel krachtig exfolieert als de huid opnieuw
van binnen uit opbouwt! Iedere behandeling bevat een speciaal samengestelde post-peel-kit, essentieel voor het verbeteren van de
huidtextuur met spraakmakende resultaten. Een veilige en efficiënte aanpak voor een egale en jonger uitziende huid met zichtbare
resultaten binnen 1 week!
Behandeling

Omschrijving

Prijs

VI Peel®
Anti-Aging

Deze basisformule is speciaal ontwikkeld voor het verjongen van de verouderde huid en het
voorkomen van toekomstige schade. De inwerkdiepte van de VI Peel versnelt de celdeling
in de dermis, waardoor de productie van collageen en elastine toeneemt.
Verzacht fijne lijntjes en rimpels, herstellen van een gelijkmatige teint, gladmaken van ruwe
huidtextuur

€ 210,00

VI Peel® Precision
Anti-Aging Extra

Deze peel werkt 25% effectiever voor de verouderde huid door de toevoeging van een
krachtig peel concentraat.
Verzacht fijne lijntjes en rimpels, herstellen van een gelijkmatige teint, gladmaken van ruwe
huidtextuur.

€ 250,00

VI Peel® Precision Plus
Anti-Aging Extra & Pigmentatie &
zonneschade

Speciaal geformuleerd om hardnekkige gelaatsmelasma en pigmentatie te behandelen.
Vermindert ouderdomsvlekken en pigmentvlekken en verheldert zelfs de meest hardnekkige
gebieden van verkleuring.

€ 295,00

Een efficiënte peeling voor de acne gevoelige huid; deze peeling zuivert de huid en helpt
acne littekens te verminderen.
Verwijdert dode huidcellen, opent de poriën, doodt p. acnes bacteriën en kalmeert
ontstekingen en roodheid.

€ 210,00

Een extra krachtige peeling voor de acne gevoelige huid.
Helpt bij verbetering naar gladde huidtextuur en herstelt acne littekens, verheldert de
donkere plekken van acne littekens en kalmeert ontstekingen en roodheid.

€ 295,00

VI Peel® Purify
Acne & Littekens door acne

VI Peel® Purify met Precision Plus
Acne & Littekens & pigmentatie

MICRONEEDLING THERAPIE
Behandeling

Tijd

Prijs

Volledig gelaat

50 min

€ 120,00

Volledig gelaat en hals

60 min

€ 130,00

Volledig gelaat, hals en décolleté

75 min

€ 165,00

Voorhoofd

20 min

€ 55,00

Ogen of Mond

20 min

€ 55,00

Tijd

Prijs

per 15 min

€ 42,50

per 20 min

€ 55,50

per 25 min

€ 70,75

HUIDONEFFENHEDEN
Behandeling
Verwijderen van Bloedblaasjes, Steelwratjes/fibromen, Spinnaevus, Couperose/teleangiëctasiën, Milia's

Make-up
Behandeling
Make-up advies

Prijs
Bij aankoop van €100,- aan make-up producten gratis

€ 25,00

Avond / Gelegenheids make-up

€ 32,50

Bruids make-up 1 (inclusief proefmake-up )

€ 65,00

Bruids make-up 2 (inclusief proefmake-up & behandeling )

€ 130,00

LOSSE MODULES :
Epileren

Prijs

Epileren en Modeleren

€ 14,00

Epileren bijwerken / tijdens behandeling

€ 11,50

Epileren bovenlip / tijdens behandeling

€ 10,00

Verven wimpers

€ 17,50

Verven
Verven wenkbrauwen

€ 11,50

Verven wimpers

€ 17,50

Verven wenkbrauwen en wimpers

€ 22,50

Harsen
Harsen bovenlip

€ 12,00

Harsen bovenlip en kin v.a.

€ 17,50

Harsen bovenlip / tijdens behandeling

€ 10,00

Harsen bovenlip en kin / tijdens behandeling v.a.

€ 13,50

Harsen onderbenen

€ 25,00

Harsen gehele benen

€ 35,00

Harsen oksels

€ 15,00

Harsen bikilijn v.a

€ 15,00

Harsen borst of rug v.a

€ 27,50

Behandeling
Environ® Cleansing : zachte Environ® gommage, maakt de huid stralend en verbetert de opname van de actieve ingrediënten

€ 15,00

Alginaat masker

€ 15,00

Massage gelaat / 20 min

€ 20,00

Prijswijzigingen voorbehouden

