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HAAR

Haartoevoeging

Knippen

Balmain Hair

Dames knippen en styling

€ 31,50

Double Hair weft 40 cm p. stuk

€ 67,50

Dames wassen, knippen en styling

€ 36,00

Double Hair weft 55 cm p. stuk

€ 125,00

Dames wassen, knippen, modelfohnen

€ 42,50

Double Hair inzetten 1 stuk

€ 11,00

Dames Krullen knippen (speciale techniek)

€ 55,00

Double Hair inzetten tot 3 stuks

€ 49,00

Heren knippen en styling

€ 25,50

Double Hair inzetten 4-6-stuks

€ 59,00

Tondeuze

€ 18,50

Double Hair inzetten 7-9 stuks

€ 69,00

Kinderen knippen t/m 5 jaar

€ 15,00

Puntjes knippen icm DH herplaatsen

€ 15,50

Kinderen knippen 6 t/m 12 jaar

€ 20,00
* Prijzen herplaatsen kunnen variëren
i.v.m. benodigde tijd voor uw behandeling

Kleurbehandelingen Keune Haircosmetics
Kleur uitgroei

€ 43,00

Kleuren aanzet

€ 47,50

Balmain Hair Fill in extensions

Kleuren half lang haar

€ 58,00

per 50 stuks incl. inzetten

Kleuren lang haar

€ 69,00

25 cm

€140,00

Balayage

€ 63,50

40 cm

€215,00

Spoeling

€ 45,00

55 cm

€290,00

Express toner

€ 20,00

Bond Fusion bleach-bescherming toevoeging

€ 17,50

Great Lengths extensions Ultrasonic

Folies bovenlaag/contourlijn v.a.

€ 47,50

per 25 stuks incl inzetten

Folies bovenlaag icm kleuring v.a.

€ 35,00

20 cm

€ 106,25

Folie coupe soleil v.a.

€ 57,50

30 cm

€ 136,25

Color touch up

€ 50,00

40 cm

€ 148,75

45 cm

€ 158,00

50 cm

€ 173,75

60 cm

€ 223,75

(wassen, express toner, fohnen/styling)

* Wilt u met Oolaboo Ecolorgy gekleurd
worden dan geldt een toeslag van €15

Ikhazy Wefts Exclusive 50 cm
Ikhazy Wefts (per bundel)

Styling
Wassen, styling/modelfohnen kort

€ 29,50

Wassen, styling/modelfohnen lang

€ 34,50

Opsteken

€ 29,50
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Gezichtsbehandelingen

Quick Deep Peel Cure

OOLABOO NUTRICOSMETICS | SIGNATURE TREATMENTS
Oolaboo Meet & Treat Treatment - 30 minuten

€ 19,95

Geschikt voor alle huidcondities. Kennismaking bestaande uit reiniging

€ 250,00

5 weken, 4 behandelingen inclusief Oolaboo producten voor thuisgebruik. Zeer geschikt voor huiden die een flinke boost kunnen gebruiken. Waarde € 284,- in kuurverband voor: € 250,-

4d Skin Renewing & Deep

en dag/nacht verzorging en huidadvies.

Oolaboo Authentic Treatment - 60 minuten

€ 55,00

Tissue Treatment - 60 minuten

€ 64,50

Geschikt voor alle huidcondities. De behandeling wordt aangepast naar

Anti-Aging op 4dimensionaal niveau. Geschikt voor een huid met

huidbehoefte. Heerlijke relaxbehandeling, bestaande uit een bijzonder

verminderde doorbloeding, lijntjes en een verslapte of rijpere huid.

handwasritueel, reiniging en een 2-fasen gezichtsmassage.

Hersteld en activeert de natuurlijke collageen aanmaak door bindweefselmassage. Echte Skin-work-out.

4d Skin Renewing & Deep Tissue Cure

SPECIALITY TREATMENTS
Pamper me Treatment - 60 minuten

€ 64,50

€ 499,00

12 weken, 8 behandelingen inclusief Oolaboo producten voor thuis-

Geschikt voor alle huidcondities, specifiek aan te bevelen

gebruik. Bij uitstek geschikt voor huiden met fijne lijntjes. De huid wordt

voor droge- en vochtarme huidcondities. Voeden, beschermen

van binnen en buiten gehermoduleert en knapt zichtbaar op! Waarde €

en beleven. Warme olie, lomi-lomi massagetechnieken en

572,95, in kuurverband voor: € 499,-

Medic Cellular & guasha

een matcha-gezichtsmasker.

Goodbye Redness Treatment - 45 minuten

€ 54,50

therapy Treatment - 60 minuten

€ 75,00

Geschikt voor rode, couperose, rosacea, exceem & weerstandsloze

Anti-Aging. Geschikt voor een rijpere huid met verminderde

huidcondities en mensen met een parfum allergie. Voeden en herstellen

doorbloeding, lijntjes, pigmentatie. We werken met het intensieve Skin

van de huid alsmede kalmeren en optimaal beschermen.

Rebirth 4phase cellular program. Direct zichtbaar resultaat. Fijne

Deep Cleansing Purifying Treatment - 45 minuten € 50,00

lijntjes en hyperpigmentatie verminderen sterk!

Geschikt voor vette of onzuivere huidcondities of acne. We brengen de
huid terug in balans met als doel te zuiveren en de talgproductie te

Instant Medic Treatment

normaliseren. Dieptereiniging, verwijderen onzuiverheden en

Anti-Aging quick treatment. Geschikt voor een rijpere huid

diepzuiverend kaolin kleimasker.

Deep Cleansing Purifying Cure

€ 45,00

met verminderde doorbloeding, lijntjes en pigmentatie.

€ 455,00

Medic Cellular & guasha therapy cure

€ 575,00

12 weken, 8 behandelingen inclusief Oolaboo producten voor thuis-

8 weken, 5 behandelingen inclusief Oolaboo producten voor thuis-

gebruik. Zeer geschikt voor hardnekkige acne huiden of huiden met

gebruik voor een optimaal resultaat. De huid toont zichtbaar anti-aging

een verhoogde talgproductie. In 12 weken gaan we je huid intensief

resultaat en is gladder, strakker en voller. De huid straalt! Waarde

behandelen voor een geweldig resultaat! Waarde €520, in kuurverband

€ 645,- in kuurverband voor: € 575,-

Luxury Truffle Indulgence

voor: € 455,-

Treatment - 90 minuten
AGE LOVING TREATMENTS
Quick Deep Purifying Treatment - 30 minuten

€ 89,50

You deserve to be a VIP! Onze meest luxe behandeling waar werkelijk

€ 35,00

álles in zit, van massage tot een heerlijke pakking met truffel masker.

Geschikt voor alle huidcondities m.u.v. rosacea en exceem. Diepe rein-

Huidverbeterend en relax, het ultieme gevoel van luxe en een fantas-

iging van de huid, zeer geschikt als wekelijkse behandeling noodzakelijk

tisch anti-ging resultaat! Volop genieten...

is. Zeer geschikt voor acne huiden en onrustige huid of huiden met

PIXI BEAUTY

verhoogde talgproductie.

Quick Deep Peel Treatment - 30 minuten

€ 45,00

Geschikt voor alle huidcondities m.u.v. rosacea en exceem. Deze

Pixi Young Treatment - 30 minuten

€ 25,95

Clean & Calm. Voor de jonge, onrustige huid van 12-17 jaar.

effectieve skinboost zorgt voor een enorme verbetering van de huid.
Vermindert lijntjes en lichte littekens en de huid krijgt een
mooie glow.

Pixi Hello Glow Treatment - 45 minuten

€ 49,95

Peel, hydrate, glow & Go! Voor de jeugdige huid tot 35 jaar.
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IBX nagelverbetering

Spraytan

IBX + mini manicure (indien wekelijkse kuur)

€ 16,00

Spraytan voor het gehele lichaam

€ 28,50

IBX + mini manicure

€ 21,00

Spraytan gezicht en decolleté

€ 15,50

IBX + shellac

€ 40,50

Spraytan boven of onderlichaam

€ 20,50

IBX + shellac + verwijderen

€ 43,50
Cupping / Massage

Gellak by CND Shellac

Massage klassiek of cupping 30 min.

€ 30,00

Massage klassiek of cupping 60 min.

€ 62,00

CND Shellac naturel/color

€ 30,50

CND Shellac french manicure

€ 34,50

Shellac verwijderen

€ 12,95

Shellac verwijderen + mini manicure

€ 19,95

Brows/ Lashes

Shellac verwijderen + nieuw

€ 35,00

Shape epileren & waxing

€ 12,50

Wenkbrauwen verven

€ 12,50

Wimpers verven onder & boven

€ 12,50

Wenkbrauw verf en wax

€ 25,00

Toeslag 3e laklaag of special topcoat

€ 5,00

*Binnen 2weken is verwijderen van Shellac gratis.
*Alle Shellac behandelingen zijn inclusief manicure

Waxing
Manicure

Wenkbrauwen

€ 12,50

Mini Manicure

€ 17,95

Bovenlip

€ 10,50

Luxe Manicure + parafine bad

€ 24,95

Onderarmen

€ 25,50

Oksels

€ 16,50

Onderbenen

€ 29,50

Onder- en bovenbenen

€ 49,50

Pedicure
Basis voetnagel verzorging

€ 27,95

Full Brazilian

€ 40,00

Color Pedicure Shellac

€ 35,95

Brazilian Strip

€ 35,00

Medi Pedicure

€ 40,50

Bikini Wax (bikini lijn)

€ 24,50

Medi Pedicure Shellac

€ 49,95
Wij waxen geen intieme delen bij de man.

Wimperextensions

One by one

Wimperextensions nieuwe set 100%

€ 75,00

€ 99,00

Wimperextensions nieuwe set 70%

€ 62,50

€ 75,00

Wimperextensions opvullen na 2 weken

€ 30,00

€ 39,00

Wimperextensions opvullen na 3 weken

€ 35,00

€ 45,00

Wimperextensions verwijderen

€ 14,95

€ 14,95

2D-6D
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Definitief haarverwijdering
met IPL (Intense Pulsed light)
Gelaat

Permanente Make-up

Wenkbrauwen tussenstuk

€ 10,00

Bovenlip

€ 20,00

Kin

€ 15,00

Lichaam
Nek

€ 35,00

Schouders

€ 50,00

Oksels
Rug volledig

Nieuwe permanent make-up

€ 300,00

Wenkbrauwen hairstroke / microblading / powder

Eyelash

€ 135,00

Eyeliner boven of onder

€ 175,00

Eyeliner boven & onder

€ 250,00

Eyeliner boven breed

€ 200,00

€ 25,00

Kwaliteit is bij ons zeer belangrijk, daarom behandelen wij

€ 150,00

u 2 keer wanneer wij nieuwe permanent Make-up plaatsen

Borst man

€ 70,00

Buik vrouw

€ 60,00

Bovengetoonde prijs is voor 2 behandelingen.

Navel

€ 10,00

Bovenarmen

€ 50,00

Permanente make-up refresh

Onderarmen

€ 50,00

Prijzen zijn vanaf prijzen per behandeling en afhankelijk

Armen volledig

€ 100,00

Bovenbenen

€ 100,00

Onderbenen incl knie

€ 100,00

Wenkbrauwen hairstroke/microblading/powder

€ 99,00

Benen volledig

€ 155,00

Eyelash

€ 65,00

Eyeliner boven of onder

€ 80,00

Eyeliner boven & onder

€ 99,00

Eyeliner boven breed

€ 90,00

Intiem
Bikinilijn

€ 50,00

Bikinilijn volledig incl schaamstreek

€ 65,00

Schaamlippen

€ 25,00

Billen

van de conditie van de huidige PMU.

€ 6,00

Bilnaad

€ 25,00

Actie pakketten IPL
Bovenlip en kin

€ 25,00

Oksels en schaamstreek

€ 59,00

Bikinlijn en onderbenen

€ 99,00

Heren hele rug

€ 99,00
*Prijzen zijn per sessie.
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