PRIJSLIJST SCHOONHEIDSINSTITUUT

GELAAT – HUIDVERBETERING
THE CLASSICS Germaine de Capuccini
Gelaatsverzorging met aangepast masker :
Skinzen Rose Extract, Mineral Mousse, Lift & Youth Tissue of Detox
So delicate (gevoelige huid)
Naturae (ecologische lijn)
Royal Jelly
Purexpert (zuiverend)
Beauty Infusion
Hydracure (intensieve hydratatie)

€ 70
€ 70
€ 65
€ 70
€ 65
€ 75
€ 75

THE EXPERTS Germaine de Capuccini (epilaties inbegrepen)
Excel Therapy (anti-pollution, anti-stress)
Timexpert White (ophelderend)
Timexpert Vit C+ (boost voor de vochtarme huid)
Timexpert SRNS (huidvernieuwend, herstellend)
Timexpert Rides (lijntjes, rimpeltjes)
Timexpert Lift (liftend, opvullend, herstelt de contouren)
For Men (anti-stress, detox, kalmerend)

€ 95
€ 90
€ 80
€ 95
€ 95
€ 95
€ 70

COSMECEUTICA Germaine de Capuccini (epilaties inbegrepen)
Synergyage (cosmeceutische verzorging voor de huid met specifiekere problemen zoals acné,
hyperpigmentatie, couperose, huidveroudering, ...)
€ 100
For Men (anti-stress, detoxifiërend, kalmerend)
€ 60
HUIDVERNIEUWING Germaine de Capuccini
AOX System (kuur van 4 behandelingen)
AOX Retinol (kuur van 4 behandelingen)
Dermatech Pen (kuur van 4 behandelingen)

€ 60
€ 65
€ 125

DTI-toestel (diepere inwerking van uw gelaatsverzorging!)
supplement oogverzorging (serum, masker, oogcrème)
kleuren wimpers
kleuren wenkbrauwen
epilaties
wenkbrauwen
bovenlip
bovenlip + kin
wenkbrauwen + bovenlip
gelaat : wenkbr + bovenlip + kin

€ 15
€ 17
€ 12
€ 12
€8
€8
€ 12
€ 12
€ 15

LICHAAM - EPILATIES
epilaties (was)

oksels
bikini
benen volledig
onderbenen + knie / bovenbenen
rug / borst

€ 12
€ 14
€ 27
€ 17
€ 20

SHELLAC (LICHTE GEL) OF GELNAGELS
Shellac kleur/french
bijwerking shellac
extra versteviging
Shellac / gelnagels verwijderen + verzorgende nagellak
maxi manicure bij shellac
gelnagels (verlenging) kleur/french
bijwerking gelnagels kleur/french
nail art

€ 30 / € 35
€ 35 / € 40
€5
€ 20 / €30
€ 15
€ 60 / € 65
€ 55 / € 60
vanaf € 0,50

ARRANGEMENTEN (OOK MOGELIJK PER 2)
Relax arrangement
peeling van de rug, kaarsmassage van rug en décolleté, reiniging van gelaat + masker + dagcrème
(1u15min)
€ 75
Verwenarrangement
manuele massage van rug en décolleté, hotstone massage van rug en décolleté, Aloë Vera-pakking
van bovenbenen en buik, reiniging van gelaat + masker + dagcrème (1u30min)
€ 85
Chocolade arrangement
peeling van de rug, warme chocoladepakking van de rug, volledige gelaatsverzorging met
gelaatsmassage, handmassage (1u45min)

€ 90

Hydra-arrangement
Hydracure gelaatsverzorging, verzorging van de benen met peeling en massage met een verlichtende
gel en fluweelzachte olie op basis van Baobabzaden (1u30)
€ 90
ZEN arrangement
Peeling van de rug en benen, relaxerende pakking van de rug en benen, massage van de rug en
benen, mini-gelaatsverzorging (1u45min)
€ 90
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