
Medik8 Basic  
Reinigen, stomen+peeling of scrub, verwijderen onzuiverheden, 

massage, masker, dag of nachtverzorging. 

€50,00

Medik8 super peel  
Reinigen, stomen, Medik8 super peel, verwijderen onzuiverheden, 

massage met vitamine, masker, dag of nachtverzorging.

€70,00

Medik8 Chemische peeling  
Reiniging, voorbereiding peeling, peeling, nabehadeling peeling,  

vliesmasker, afsluitende verzorging.

€87,50

Arcel-MED Fruitzuurbehandeling 

Reinigen, stomen, verwijderen onzuiverheden, fruitzuurpeeling, 

epileren van de wenkbrauwen, massage met vitamine, masker, 

oogcreme, luxe dag of nachtverzorging. 

€75,00

HENNABROWS

MASSAGE

HARSEN

BB-Glow (120 min)  
Reinigen, stomen, peeling, verwijderen onzuiverheden, Dermapen 

met aangepaste vitamine, bb-glow serum inbrengen, masker,  

dag of nachtverzorging.

Harsen / epileren + Henna €30,00

Onspanningsmassage 

30 minuten :  

45 minuten :  

60 minuten :  

Sportmassage  
30 minuten :  

45 minuten :  

60 minuten :  

 

€25,00 

€37,50 

€50,00 

 

€25,00 

€37,50 

€50,00 

Epileren nieuw model €15,00

Epileren bijwerken €12,50

Verven wimpers of wenkbrauwen €15,00

Verven wimpers en wenkbrauwen €25,00

Verven wimpers en wenkbrauwen en epileren €27,50

Harsen bovenlip en kin 

Oksels 

€15,00

€20,00

Benen (onder of boven) €25,00

Benen helemaal €40,00

Armen (onder of boven) €15,00

Armen helemaal €20,00

Borst of rug €35,00

Harsen bovenlip €7,50

€120,00

Tele way 

Huidoneffenheden verwijderen vanaf € 40 euro. 

Aan de hand van duur en grote word de prijs berekend.

Hotstonemassage 

30 minuten :  

45 minuten :  

60 minuten :  

Gezichtsmassage 

15 minuten :  

30 minuten :   

 

 
€17,50 
€25,00

 

€25,00 

€37,50 

€50,00 

Arcel-MED Fruitzuurbehandeling(versneld) 
Reinigen, fruitzuurpeeling, verwijderen onzuiverheden, masker, 

oogcreme, luxe dag of nachtverzorging.

€50,00

Anesi (bio peeling) 
Reinigen, verwijderen onzuiverheden, speciale bio peeling, masker, 

oogcreme, luxe dag of nachtverzorging. (+ verzorging voor thuis)

€70,00

Anesi kuur (4 behandelingen) 
De behandelingen worden kort na elkaar uitgevoerd. 

(probleemhuiden)

€260,00

Dermapen 4 

Producten worden uitsluitend van Dermaceuticals gebruikt.  

Reiniging, huidanalyse, Clini Prep, Meso Glide,  

needling gehele gezicht, 3D Sculptured mask.

€150,00

Dermapen 4 (incl. peeling)  
Reiniging, huidanalyse, Clini Prep, Meso Glide, needling 

gehele gezicht, PROpeel, 3D Sculptured mask.

€170,00

Nano dermabrasie  
Reinigen, stomen, peeling, verwijderen onzuiverheden, nano-pen met 

aangepaste vitamine voor u huid, masker, dag of nachtverzorging.

€65,00

ONZE PRIJZEN


