Voor nieuwe klanten die de ENVIRON® VITAMINE- en PEELINGBEHANDELINGEN willen ontdekken:
Behandeling
Environ® Discovery

Omschrijving
Je eerste Environ gelaatsbehandeling. Het begrijpen van de behoeften van de huid is de
eerste stap om een mooie huid te creëren. Tijdens deze gelaatsbehandeling wordt na een
uitgebreide huidanalyse de huidconditie exact bepaald, persoonlijk advies gegeven en in
overleg een behandelingsplan opgesteld.

Prijs

Tijd

€ 77,00

75 min

HUIDVERBETERENDE electro-sonic ESSENTIAL behandelingen:

D

De baanbrekende dual electro-sonic-technologie van Environ bepaalt de referentie voor professionele huidbehandelingen. Sonoforese op lage frequentie en pulserende iontoforese
gecombineerd met de professionele huidverzorgingsproducten van Environ, helpen de huid meer te geven van wat ze nodig heeft op de plaatsen waar ze het nodig heeft. Dat maakt een
echt en langdurig verschil voor je huid, voor het leven.
Behandeling
Environ® ESSENTIAL YOUTH RESET

Environ® ESSENTIAL MOISTURE BOOST

Environ® ESSENTIAL COMFORT CALM

Environ® ESSENTIAL RADIANCE REVEAL

Environ® ESSENTIAL VITAMIN TOUCH
(ZONDER DF)

Omschrijving

Prijs

Tijd

Deze gelaatsbehandeling boordevol peptiden en vitaminen helpt het aanzien van fijne
lijntjes, schade door de zon en huidverslapping te verzachten. Het resultaat is een
jeugdigere uitstraling

€ 95 - € 115

75 - 90 min

Helpt het aanzien van fijne lijntjes die veroorzaakt worden door dehydratatie te
verminderen, en maakt de diepere huidlagen voller. Hyaluronzuur is het ster-ingrediënt dat
zorgt voor een gehydrateerde, stralende huid.

€ 88 - € 115

75 - 90 min

Ideaal voor de gevoelige, geïrriteerde huid. Een krachtige combinatie van slimme
ingrediënten die de huid kalmeren en laten stralen van gezondheid

€ 88 - € 115

75 - 90 min

Een doelgerichte oplossing voor een door de zon beschadigde of gepigmenteerde huid.
Geeft de huid een boost met de juiste combinatie van ingrediënten, waardoor ze er
vlekkeloos en helder uitziet

€ 88 - € 115

75 - 90 min

€ 65,00

60 min

Prijs

Tijd

Kuur 6x

Een luxueuze, ontspannende behandeling met essentiële vitaminen die de huid weer
gezond, stralend en veerkrachtig maken. De magie van deze verzorging ligt in de
combinatie van speciaal geselecteerde krachtige formules en de therapeutische handen van
de huidverzorgingsprofessional. Aanbevolen voor iedereen met contra-indicatie voor
elektro-sonische stroom.

ENVIRON® FOCUS-ON behandelingen:
Korte, maar intensieve behandelingen met focus op een bepaald huidprobleem. Enkel in kuurverband
Behandeling
FOCUS-ON FROWN

Kraaienpootjes en Fronsrimpel voorhoofd

€ 50,00

45 min

€ 275,00

FOCUS-ON EYE

Oogcontour

€ 50,00

45 min

€ 275,00

FOCUS-ON TEXTURE

Zachte Littekens en Gladdere Huidtextuur

€ 45,00

30 min

€ 250,00

FOCUS-ON EVEN TONE

Pigmentvlekken en Egalere Heldere Teint

€ 45,00

30 min

€ 250,00

€ 35,00

45 min

€ 190,00

FOCUS-ON ROCACEA

HUIDVERBETERENDE ENVIRON COOL PEEL® behandelingen:
Behandeling

Omschrijving

Prijs

Tijd

Deze Cool Peel behandeling helpt het aanzien van vroegtijdige veroudering, fijne lijntjes,
schade door de zon en een onegale huidteint te verminderen. Ontdek de kracht van een
intelligente huidpeeling die de huid er fris, energiek en jeugdig laat uitzien

€ 88 - € 120

60 - 90 min

Environ® MOISTURE BOOST COOL PEEL

Ontwikkeld om het huidoppervlak op een zachte manier glad te maken, de droge,
vermoeide huid te revitaliseren en haar een gezonde uitstraling te geven. Deze zachte maar
doeltreffende peeling veroorzaakt geen schilfering en kan het hele jaar door worden
gebruikt.

€ 88,-

60 min

Environ® DEEP CLEANSING COOL PEEL

De interpretatie van Environ van de klassieke, intens reinigende gelaatsverzorging. Deze
unieke methode van intense reiniging van de huid biedt een zachte exfoliatie van het
huidoppervlak maar toch een doeltreffende zuiverende werking en verbetering van een
onzuivere huid die gevoelig is voor puistjes. Deze unieke, zachte peeling zorgt voor zichtbare
verbeteringen en laat de huid er stralend gezond en fris uitzien.

€ 88,-

60 min

Environ® BRIGHT RECOVERY COOL
PEEL (ZONDER DF)

Deze zachte peeling op basis van melkzuur helpt het aanzien van vroegtijdige
huidveroudering, fijne lijntjes en een onegale huidteint als gevolg van een overmatige
blootstelling aan de zon te verminderen.

€ 75,-

60 min

Environ® BLEMISH CONTROL COOL
PEEL

Deze krachtige Cool Peel therapie helpt een onrustige huid die gevoelig is voor puistjes
onder controle te houden door haar te zuiveren en te reinigen, de poriën vrij te maken en
onzuiverheden op te lossen. Onze sterverzorging voor de probleemhuid.

€ 88 - € 120

60 - 90 min

Environ® VIBRANT-C MICRO PEEL

Een geconcentreerde peeling boordevol vitamine C die vers wordt gemengd vóór het
aanbrengen om een optimale versheid en doeltreffende werking te garanderen. Geeft de
huid een gezonde en egale teint en textuur omdat vitamine C essentieel is voor een
optimale werking van de huid. Uitstekende keuze voor een door de zon beschadigde,
gepigmenteerde en rijpe huid

€ 73,-

45 min

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

€ 69,00

60 min

Prijs

Tijd

Kuur 6x

Gelaat

€ 57,50

60 min

€ 315,00

Gelaat compleet (met masker)

€ 80,00

75 min

€ 430,00

Rug

€ 85,00

Prijs

Tijd

Kuur 6x

€ 45,00

45 min

€ 230,00

Environ® YOUTH RENEW COOL PEEL

Environ® Dynamic Man

ACNÉ-BEHANDELING :
Behandeling

TIENERBEHANDELING :
Behandeling
Dieptereiniging, uitreinigen, dagverzorging

PRX-T33 NO-NEEDLE-SKIN-BOOSTER
PRX-T33 No-Needle-Skin-Booster vertraagt het verouderingsproces en geeft de huid een ongekende revitalisatie zonder de huid te beschadigen. Een groot voordeel van deze behandeling
is dat je eigen huid wordt aangezet tot de aanmaak van collageen en elastine vezels.
Je huid wordt hierdoor op een natuurlijke manier gestimuleerd. Het resultaat is een verbetering van de huidkwaliteit, een verstrakking van de huid en de vermindering van rimpels en
huidplooien.
Behandeling
PRX T-33 Peeling

Prijs

Tijd

Kuur 4x (1x per week)

€ 99,00

45 min

€ 325,00

WHISPRO BEHANDELING
WishPro maakt gebruik van een “state-of-the-art-technology”. Magnetic Infusion Technology combineert krachtige magneten met geavanceerde technologieën. De serums met actieve
ingrediënten kunnen daardoor diep in de huid doordringen. Dit stimuleert op zijn beurt de elastine-en collageenproductie, levert broodnodige voedingsstoffen, ondersteunt de spiervezels
en verbetert de huidhydratatie. Voor een jongere, frisse, gezondere huid.
Behandeling
Whispro

Prijs

Tijd

€ 89,00

60 min

MICRO NEEDLING
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

€ 40,00

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

LOSSE MODULES :
Epileren

Prijs

Epileren en Modeleren

€ 15,00

Epileren bijwerken / tijdens behandeling

€ 11,50

Epileren bovenlip / tijdens behandeling

€ 10,00

Verven
Verven wenkbrauwen

€ 11,50

Verven wimpers

€ 17,50

Verven wenkbrauwen en wimpers

€ 22,50

Harsen
Harsen bovenlip

€ 12,50

Harsen bovenlip en kin v.a.

€ 18,00

Harsen bovenlip / tijdens behandeling

€ 10,00

Harsen bovenlip en kin / tijdens behandeling v.a.

€ 14,00

Harsen onderbenen

€ 30,00

Harsen gehele benen

€ 45,00

Harsen oksels v.a

€ 15,00

Harsen bikilijn v.a

€ 20,00

Harsen borst of rug v.a

€ 30,00

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

€ 20,00

Alginaat masker

€ 20,00

Massage gelaat / 20 min

€ 20,00

Make-up
Behandeling
Make-up advies

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

€ 30,00

Avond / Gelegenheids make-up

€ 35,00

Bruids make-up 1 (inclusief proefmake-up )

€ 65,00

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

€ 130,00

Prijswijzigingen voorbehouden

