VERZORGINGEN & PRIJZEN

VERZORGINGEN & PRIJZEN
ME MYSELF & I
We gaan voor een totaal beleving helemaal in teken van jou! Wil jij graag onze Cabane voor even te
ontsnappen aan alle drukte? Het gevoel van een wellness voor enkele uurtjes? Hier gaan we!
We starten dit me-time moment met een gelaatsverzorging waarbij je kan wegdromen bij jouw
favoriete playlist. Hierna gaan we jouw haar een boost geven aan de wastafel waar we je een
uitgebreide verzorging geven en hier kies je zelf de gepaste wijze van hoe we jouw haar zullen stylen.
Op de make up stoel zal je nog meer stralen door een aangepaste dag make up naar jouw behoefte.
We sluiten dit exclusief moment af aan de manicuretafel met een glaasje waarbij jij de favoriete kleur
kiest van jouw gellak waar je gedurende geruime tijd nog van kan nagenieten.
Bij vertrek ontvang je nog een leuke attentie!
All in me time € 225

GELAATSBEHANDELINGEN
GELAATSBEHANDELINGEN GERMAINE DE CAPUCCINI
Germaine de Capuccini behoort tot de top vijf wereldwijd van internationale cosmeticamerken. Hun
waarden zijn professionaliteit, innovatie, kwaliteit en integriteit. Dierproefvrij en volledig met
plantaardige ingredienten.
Voor onderstaande behandelingen van je gelaat maken we gebruik van het dti-systeem.
Deze medische – esthetische apparatuur sluist de actieve ingrediënten tot het gewenste huidniveau in.
Bovendien is dit pijnloos en veilig. Door de elektromagnetische golven werken we nog meer
resultaatgericht; rimpels en expressielijnen zijn uitgevlakt , verslapte huid is steviger en elastischer,
acne , rode vlekken en pigmentvlekken zijn vervaagd.

THE CLASSICS
BASIC

€ 55 / Beh.

Deze behandeling zit standaard in alle behandelingen die hierop volgen en bestaat uit het reinigen
van de huid gevolgd door een peeling, wenkbrauwepilatie , verwijderen van zwarte puntjes en
onzuiverheden , inclusief masker en een massage , de verzorging sluiten we af met een aangepaste
creme.
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PUREXPERT

€ 60 / Beh.

De behandeling is een ultra-effectieve kuur voor het ontgiften en zuiveren van de huid en voorkomt
nieuwe ontstekingen bij acne. Deze verzorging zal de huid vernieuwen, herstellen en hydrateren. Voor
een zuiver en egaal uiterlijk.
ROYAL JELLY

€ 65 / Beh.

De behandeling voedt de huid op basis van koninginnengelei. Deze verzorging is een bron van
vitaliteit en kan zelfs voor de meest gevoelige huid.

DERMO COSMETISCH
B CALM

€ 75 / Beh

De behandeling is kalmerend en werkt op roodheden, irritaties , schilferingen en jeuk. De verzorging is
geschikt voor de gevoelige, intolerante huid en is eveneens toegestaan bij oncologische patienten.

EXPERTS
EXCEL THERAPY O2

€ 88 / Beh

De behandeling voorkomt en bestrijdt veroudering door de huid te beschermen tegen
stressveroorzakende milieuomstandigheden. De huid krijgt een zuurstofboost en zal ontgiften ,
herstellen en versterken.
HYDRACURE

€ 70 / Beh

De behandeling is een intens hydraterende kuur voor de huid. Dit is de meest hydraterende
verzorging.
TIMEXPERT C+

€70 / Beh

De behandeling zorgt voor intensieve huidverbetering bij een vermoeide huid door oorzaken van
onder andere stress, slaapgebrek, voeding en tabak. Met behulp van de verjongende kracht van
vitamine C gaat zelfs de meest doffe en futloze huid weer stralen als nooit tevoren. Ideaal als
“flashverzorging” bij elke gelegenheid.
TIMEXPERT RIDES

€ 95 / Beh

De behandeling bestrijdt rimpels van binnenuit, vult expressielijnen in het gelaat op en voorkomt
veroudering. Deze verzorging is een corrigerende antirimpelbehandeling met botox-effect.
TIMEXPERT SRNS

€ 95/ Beh

De behandeling verdedigt de huid tegen stress en invloeden van buitenaf. De huid herleeft en is
energiek. Ouderdomstekenen en vermoeidheid vervagen. De verzorging heeft een verstevigende en
anti-rimpelwerking. Global anti-aging
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TIMEXPERT LIFT IN

€ 95/ Beh

Deze behandeling zorgt dat de gelaatstrekken beter tot hun recht komen, rimpels worden minder
zichtbaar, de lijntjes worden voller en opnieuw gepositioneerd, het gezicht krijgt strakkere vormen en
het geeft een volume, aanspannend en liftend effect. Huidverslapping wordt aangepakt bij de wortel.
MEN

€ 65 / Beh

De behandeling is exclusief voor de mannenhuid ontwikkeld. De verzorging is voor alle huidtypes met
tekenen van vermoeidheid en stress, voor mannen die huidveroudering willen tegen gaan , zich goed
willen voelen en verzorgen. De huid is energieker, steviger en frisser.

MICRONEEDLING
MICRONEEDLING

€ 125 per sessie

Microneedling is de allernieuwste techniek wat huidverbetering betreft.
Doeltreffende verjonging van de huid door middel van de dermapen. De micropuncties veroorzaken
een ontstekingsreactie die de afgifte van de groeifactoren en de aanmaak van fybroblasten in de
onderhuid stimuleert. De aanmaak van collegaan en en elastine krijgt hierdoor een enorme boost. Je
krijgt een herstelde en vernieuwde huid.
Het beste resultaat krijgen we wanneer we dit in kuur van 4 behandelingen toepassen. 1 keer per 2
weken met een mogelijke verlenging van 3weken , afhankelijk van de tolerantie van de huid.
Het resultaat :
-

Fijnere porien
Gezonde en frisse teint
Vervagen van pigmentvlekken
Vervagen van lijnen en rimpels
Verbeterde textuur van de huid

- Anti aging
MAKE-UP
& HAIRDO’S
- De huid is hersteld en vernieuwdMAKE-UP
DAG MAKE-UP
Natuurlijke basismake up om stralend voor de dag te komen.

€ 35

AVOND MAKE-UP

€ 40

Intensere make up , ideaal voor gelegenheden of een avondje uit.
BRUIDS MAKE-UP

Make-up incl test € 135

Op jouw trouwdag wil je er op je best uitzien en daar mag professionele make-up niet aan ontbreken.
Ik zorg graag voor jou op deze speciale dag. Tijdens een proefmoment vooraf in de Cabane zoeken we
samen naar de gepaste make up waar jij je volledig kan vinden – deze perfect match leggen we vast op
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een face-chart zodat je er op de grote dag helemaal opgemaakt uitziet zoals jij had gedroomd.
Op de trouwdag gebruik ik een speciale ampulle die ervoor zorgt dat de maquillage een volledige dag
en nacht gefixeerd blijft. En als kers op de bruidstaart hoef jij op jouw huwelijk de deur niet uit om je
klaar te maken maar kom ik op locatie, dit zorgt ervoor dat jij in alle rust kan genieten van het
opmaken.
Zoek jij nog iemand die voor jouw kapsel wilt zorgen? Ook hiervoor kan je bij mij terecht!
WIMPERS & WENKBRAUWEN
Verven wimpers € 15
Verven wenkbrauwen € 15
Verven wimpers & wenkbrauwen € 25
WIMPERLIFT

€ 40 incl. kleuren

Een perfecte en natuurlijke blik met prachtige gekrulde wimpers.
Vanaf de wortel wordt je eigen wimper gelift zonder schade toe te brengen. Gedurende ongeveer 4 à 6
weken kan je dit effect behouden. Je hebt geen mascara meer nodig!

HAIRSTYLING
HAIRDO’S

Prijs op aanvraag (afhankelijk van kapsel en lengte)

Heb jij binnenkort een feestje of stap je in het huwelijksbootje? Hou jij van een opgestoken of
halfopgestoken kapsel? Ik verzorg dit graag voor je.
HAIRSTYLE

Zonder wassen : € 25 Wassen : €40

Bij een hairstyling zorg ik ervoor dat jouw kapsel extra volume krijgt of net wat minder volume krijgt.
Krullen of stijl haar? Geen probleem! Voor elk wat wils.
TREATMENTS
Geniet jij ook van verwennerij aan een wastafel tijdens een haarverzorging? Wij creëren voor u dezelfde
beleving als in onze gelaatsverzorgingsruimte maar dan gebaseerd op jouw hoofdhuid. Je kan er
genieten van een verzorging dat aangebracht wordt met een uitgebreide massage en warme doeken.
Na deze behandeling bent u helemaal ontspannen en kreeg uw haar een boost.
All in verzorging + los drogen - kort haar / lang haar € 25 / €35
All in verzorging + drogen op maat - kort haar / lang haar €35 / €50
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MANICURE & PEDICURE
MANICURE
BASIS MANICURE

€ 22

Een onstpannend bad voor handen en nagels. De nagelriemen worden verzorgd. Polieren van de
nagelplaat en de nagels worden in model gevijld. De verzorging wordt afgesloten met het inmasseren
van een handcreme.
SPA MANICURE

€ 35 + LAKKEN €5

Aan de basismanicure voegen we een peeling van de handen toe gevolgd door een masker met
intensieve werking. Ideaal voor winterhanden of als heerlijke ontspanning.
GELISH

HANDEN/VOETEN € 30

Soak off is een revolutionaire techniek dat het gemak van nagellak combineert met de kwaliteit van
gelnagels. Het product wordt aangebracht zoals een nagellak en blijft 2 a 3 weken glazend en krasvrij.
Soak off techniek zijn zoals de naam reeds doet vermoeden afweekbaar , er wordt met andere woorden
niet meer geveild op de nagelplaat omde gel te verwijderen in tegenstelling tot kunstnagels. In slechts
een half uur tijd worden perfect verstevigde en verzorgde nagels gevormd.

PEDICURE
COSMETISCHE PEDICURE

€ 25 + LAKKEN € 5

Een cosmetische voetverzorging is voor een ieder die geen likdoorns of ingegroeide teennagels wil
laten verzorgen maar juist het mooi maken en het ontspannen gevoel krijgen van de voeten.
Deze behandeling bestaat uit een heerlijke verzorging met voetbad van uw voeten. Uw nagels worden
geknipt en gevijld en uw nagelriemen worden verzorgd. Eelt wordt op een doeltreffende methode
verwijderd. Tot slot worden uw voeten ingemasseerd met een voetcreme.
SPA PEDICURE

€ 50 INCL.LAKKEN

Aan de cosmetische pedicure voegen we een voetscrub, voetmasker met intensieve werking en
relaxerende massage toe. Ideaal verwenmoment!
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LICHAAMSVERZORGING & EPILATIE
LICHAAMSVERZORGING
OIL PHYTOCARE

€ 50/ 45min

Een diepvoedende lichaamspeeling gevolgd door een massage met een olieachtige textuur. Een niet
te evenaren genoegen, een genot voor de zintuigen! Vernieuwd en peelt, vermindert de dode
huidcellen van het huidoppervlak, voedt en hydrateert tegelijkertijd op intesieve wijze

ONTHARINGEN
WENKBRAUWEN € 8
BOVENLIP € 8
GELAAT € 20
OKSEL € 15
BIKINI € 15
ONDERBENEN € 25
VOLLEDIGE BENEN € 40
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