
Environ: onze specialiteit    75 euro 

(zie aparte prijslijst)

Endermologie met LPG vanaf 28 euro

Jane Iredale
Gepersonaliseerde make-up 35 euro

Lash lift  70 euro

Massage
1 uur manueel 70 euro

body scrub 70 euro

1.15 uur hotstone 85 euro

Epilatie
Wenkbrauwen  -  Bovenlip  -  Kin  -  Oksels 10 euro

Mondomtrek 15 euro

Bikini vanaf 15 euro

1/2 benen / rug 25 euro

1/1 benen 35 euro

Armen 20 euro

Verven wenkbrauwen 12 euro

Verven wimpers 17 euro

Bij niet tijdig annuleren (24 uur) wordt de behandeling 
aangerekend. 

Betaling: Contant, Payconiq, no cards.
Geen gsm en honden.

Open: enkel op afspraak.

MANICURE
Manicure   25 euro

Manicure + lak   32 euro

Vijlen + lak   17 euro

Semi permanente nagellak

Plaatsing   30 euro

Verwijderen   15 euro

Manicure + plaatsing    55 euro

Verwijderen + manicure + plaatsing 60 euro

Retouches   10 euro

PEDICURE
Pedicure   37 euro

Pedicure + lak   45 euro

Vijlen + lak   17 euro

Semi permanente nagellak

Plaatsing   30 euro

Verwijderen   15 euro

Pedicure + plaatsing    60 euro

Verwijderen + pedicure + plaatsing 65 euro

Retouches   10 euro

IDUNA



ENVIRON introductie behandeling

DISCOVERY, perfecte huidanalyse voor perfecte 
verzorging!
Eénmalige behandeling met complete huidanalyse, per-
soonlijk advies voor thuis- en salonbehandeling.

60 min 70euro

ENVIRON Ionzym behandelingen

INTENSIVE, voor wie allen het beste wil!
Elke zone van het gelaat wordt behandeld met de uniek 
DF lonzym Probe om maximale opname van actieve 
ingrediënten te verzekeren, incomboinatie met een op-
namebevorderend masker.

90 min 110euro

FOCUS, de alliantie voor een stralende huid!
Elke zone van het gelaat wordt behandeld met de unieke 
DF lonzym Probe om plaatselijk de problemen te behande-
len, in combinatie met een opnamebevorderend masker. 

70 min 85euro

ESSENTIAL, Voor wie de essentie zoekt!
Elke zone van het gelaat wordt behandeld met de unieke 
DF Ionzym Probe om maximale opname van actieve in-
grediënten te verzekeren.
Ideaal in kuurverbandvoor optimaal resultaat.

50 min 75euro

RENEWAL, de ware oppepper voor uw huid!
Intensieve behandeling die de huid exfolieert en hydrateert. 
Ideaal voor zonbeschadigde huid, vale teint, puistjes, ver-
stopte huid en littekens. Samen met de  vitamines geeft dit 
een frisse huid!

70 min 100euro

LUNCHTIME, maximum resultaat in 
minimum van tijd
Korte, intensieve behandelingen op 1 zone met de 
unieke DF Ionzym Probe, enkel in kuur en in combinatie 
met de home Roll kit voor een optimal resultaat 

Oogcontour of voorhoofd  30 min 50euro
kaakcontour of hals 30 min 50euro
Lipcontour of nieuw litteken 20 min 35euro
Striemen 20 min 35euro
Pigmentvlek of onsteking 15 min 25euro

ENVIRON manuele behandelingen

SENSITIVE, zachtheid en comfort voor de gevoe-
lige en reactieve huid!
Kalmeert en verzacht de huid, herstel van de natuurlijke 
hydrolipide film.
60 min 75euro

DEEP CLEANING, voor een fris gevoel en zuiver-
heid!
Diep reinigende behandeling, verwijderen van comedonen. 
60 min 75euro

VITAL, vitamine-boost!
Bij contra-indicatie van het DF Ionzym apparaat. Vitaminen 
en anti-oxidanten herstellen de celfuncties. De huid ont-
spant, wordt zacht, jeugdig en straalt. 
65 min 80euro

COOL PEEL SYSTEM, totale huidverjonging!
Kuur van 6 behandelingen, exfolieert, hydrateert en ver-
nietigt bacteriën, waardoor de huid zuiverder en gladder 
is. Ideaal voor rimpeltjes, verslapping, dikke en ruwe huid, 
open porën, zonbeschadigde huid, rosacea.
65 min 80euro

A LA CARTE (extra's die kunnen toegevoegd 
worden)
Massage  
(Gelaat, hals, décolleté en hoofd=20min) 28
Epilatie wenkbrauwen, bovenlip of kin  10
Epilatie mondomtrek of wangen 15
Verven wimpers 15
Verven wenkbrauwen 10
Extractie comedonen 15


