Environ® manuele vitamine- en peelingbehandelingen

Environ® Discovery

€67,50

Dankzij een complete en grondige huidanalyse bij het
eerste bezoek wordt de huidconditie exact bepaald,
persoonlijk advies gegeven en in overleg een
behandelplan opgesteld.

Environ® Express

€47,50
Grondig gereinigd en mooi gemaakt geniet uw gelaat van de
weldaden van de Environ® vitaminen.

Environ® Vital

€75,-

Deze doeltreffende behandeling combineert vitamine A
en krachtige anti-oxidanten die helpen bij het herstel
van de celfunkties.
Uw huid ontspant, wordt zacht, jeugdig en stralend.

Environ® Peel
Environ® Peeling kuur (3 behandelingen)

€70,€198,-

Voor een optimale huidconditie, verbetert de structuur
en uitstraling van de huid. Poriën worden fijner, de
hydratatie verbetert, pigmentvlekken vervagen.
Rimpels reduceren en de huid wordt steviger.
De opname van vitaminen verhogen.

Environ® Deep Cleansing

€62,50

Tijdens deze diep-reinigende behandeling worden
onzuiverheden en comedonen verwijderd.
De wetenschappelijk geavanceerde producten exfoliëren
zacht, hydrateren en verfrissen de huid.
De huid oogt zuiver en stralend.

Environ® Sensitive
Deze rijkelijke gelaatsbehandeling verzacht en kalmeert
de reactieve huid en herstelt de beschadigde
hydrolipide film.
Zachtheid en comfort voor de geïrriteerde, reactieve
huid!

€72,50

Environ® ionzyme® df vitaminetherapieën
Environ® Intensive

€110,-

Deze ultieme Environ® gelaatsbehandeling verhoogt
aanzienlijk het indringen van ingrediënten met
onmiddellijke resultaten. Met de unieke Ionzyme DF
probe wordt tijd gespendeerd aan elke zone en
aandacht gegeven aan elke huidconditie. Daarna geeft
een opname bevorderend masker resultaten die voor
zich spreken.

Environ® Focus

€85,-

Deze doelgerichte behandeling legt de focus op twee
belangrijke probleemzones met de Ionzyme DF probe
en pakt de belangrijkste huidproblemen rechtstreeks
aan. Daarna zorgt een opname bevorderend masker
voor resultaten op het volledig gelaat.

Environ® Essential

€72,-

Bij deze essentiële behandeling dringen de
aangebrachte vitamines onder het gaas snel en diep in
de huid. Tegelijkertijd wordt extra aandacht besteed
aan een specifieke probleemzone met de unieke
Ionzyme DF probe.

Environ® Skin Renewal

€54,50

Deze intense behandeling exfolieert zacht en hydrateert
de huid. Ideaal voor vale, verstopte huid, puistjes en
littekens, zonbeschadigde huid. De combinatie van
peeling en vitaminen vernieuwt en verfrist de huid.
Zonder veldiontoforese vitaminen.

Environ® Skin Renewal

€94,50

Met veldiontoforese vitaminen.

Environ® Lunch Time

€25/€55,-

Deze korte maar intensieve behandeling focust op een
specifiek huidprobleem op een specifieke zone. Deze
behandelig is ideaal als je tijd beperkt is. Voor een
zichtbaar resultaat op korte termijn adviseren we deze
behandeling in kuur, in combinatie met de Environ
Focus-CIT en de Environ producten voor thuisgebruik.
Mooi om 12 weken achter elkaar te plannen in een kuur
voor maximaal resultaat. Ook niet in kuurverband een
oppepper, bijvoorbeeld in de lunchpauze.

“ Iedere vrouw vanaf 35 jaar zou één maal per maand een
iontoforese behandeling moeten ondergaan ”

Overige behandelingen
Epileren
Epileren, modeleren van de wenkbrauwen

€12,50

Anastasia brow treatment, inclusief harsen

€25,00

Anastasia brow treatment, tijdens behandeling

€18,50

Anastasia brow touch up

gratis

Harsen
Er kan gekozen worden uit;
a. bovenlip of kin

€10,50

b. bovenlip en kin en / of wangpartij

€15,50

c. onderbenen of bovenbenen

€16,50

d. hele benen

€27,50

e. oksels

€11,50

f. bikinilijn

€11,50

g. achterkant benen

€11,50

h. schouders

€16,50

i. bui of rug

€27,50

Verven van wimpers en/of wenkbrauwen
- verven wimpers

€10,50

- verven wenkbrauwen

€10,50

- verven wimpers en wenkbrauwen

€16,-

Environ® Cleansing
Deze zachte Environ® gommage maakt de huid
stralend en verbetert de opname van de actieve
ingrediënten.

€15.-

Make-up advies

€17,50

Bij aankoop van €100,- aan make-up producten

gratis

Avond-, gelegenheids- en bruidsmake-up
Waterproof make-up

€ 32,50

Bruidsmake-up, incl proef make-up. Ook aan huis!

€ 65,-

Bruids-arrangement
Proef- & bruidsmake-up, gezichtsreiniging, manicure

€140,-

Huid therapeutische behandelingen
Elektrisch ontharen
Definitief verwijderen van overbeharing in het gelaat door middel van stroom.
Voor elektrisch ontharen is vergoeding door de verzekering soms mogelijk.
Behandeling per kwartier

€ 23,50

20 minuten

€ 31,50

25 minuten

€ 39,50

Verwijderen van:
Bloedblaasjes
Steelwratjes/fibromen
Hyperpigmentaties/ouderdomsvlekken
Spinnaevus, angioma’s en spiderangioma’s
Couperose/teleangiëctasiën
Xanthelasma
Milia's
Behandeling per kwartier

€ 41,50

20 minuten

€ 55,50

25 minuten

€ 69,50

Camouflage
Camouflagetherapie bestaat uit het minder zichtbaar maken van huidaandoeningen met
kleurafwijkingen, door het aanbrengen van camouflageproducten.
Na het opbrengen van de camouflage-producten ziet de huid er esthetisch gezien beter uit.
Tijdens een kennismakingsgesprek worden de wensen doorgesproken.
De juiste kleuren worden uitgezocht en de camouflagetechniek wordt aangeleerd
Eventueel kan door middel van een juist gekozen persoonlijke make-up de aandacht van
het gecamoufleerde huidgedeelte worden afgeleid.
Zorgverzekeraars vergoeden op verwijzing van een arts, camouflagelessen en de
daarvoor benodigde middelen in geval van huidafwijkingen in hals en/of gelaat.
Instructie
€ 48,50

Anti acne behandelingen
Puur en zuiver
basisverzorging voor een onzuivere huid

€31,-

ACM-peeling

€41,50

speciaal om acne te behandelen
ACM-peeling kuur
4 behandelingen om de 7 tot 10 dagen

€155,-

Bio skin jetting & smooting
De natuurlijke manier om rimpels zichtbaar te
verzachten zonder inspuitingen!
Enkele rimpel

€ 75,-

Kuur enkele rimpel (5 behandelingen)

€375,-

Zone of meerdere rimpels

€150,-

Kuur meerdere rimpels (5 behandelingen)

€677,-

Bij de kuren krijgt u een verzorging set om de huid na
te behandelen en te beschermen.
Vraag naar de folder!

Chinese kruidenpeeling
De Chinese kruidenpeeling is een professionele kuurbehandeling.
Een effectieve peeling gebaseerd op planten, algen,
perfluorcarbon en verschillende kruiden cocktails.
Algen, munt olie, melisse en calendula werken samen om de
bloedcirculatie te verbeteren en de cel vernieuwing te
stimuleren en het afweersysteem te verhogen.
De behandeling wordt o.a. toegepast bij acne, rosacea,
pigmentvlekken, levervlekken en littekens. Kan zelfs gebruikt
worden op gevoelige, donkere en dunnere huiden.
Kruidenpeeling; reiniging en masker

€60,-

Kruidenpeeling; reiniging en lymfedrainage
om afvalstoffen af te voeren.

€70,-

Een mini kuur van drie kruiden behandelingen

€165,-

Kleuranalyse en stijlanalyse
Hoe kan het dat een ander er prachtig uitziet in bepaalde
kleren of met een bepaalde haarkleur of met mooie make-up
en jou staat hetzelfde helemaal niet. Dat komt omdat
kledingkleur en –stijl heel persoonlijk is. Niet iedereen ziet
er in dezelfde keur of in dezelfde stijl even mooi uit.
Ontdek door middel van een kleur- of stijlanalyse wat bij jou past.

Kleuranalyse
Volgens winter-,lente-,zomer- en herfsttype.
Voor dames en heren inclusief waaier

€120,-

Korte analyse zonder waaier

€ 30,-

Bent u uw kleurenwaaier kwijt, losse waaier

€ 50,-

Opfrissessie; heeft u ooit een kleuradvies gehad en wilt u
weer leren de puntjes op de i te zetten.
Ook mogelijk in groepjes.

€ 50,-

Stijlanalyse
Een op maat gesneden garderobe advies waarin je leert
minpunten te camoufleren en pluspunten te accentueren.
Stijlanalyse inclusief stijlboek

€110,-

Groepjes van 2 of 3 personen

€100,-

Bij groepjes vanaf vier personen is de lunch inbegrepen.
Check garderobekast
Personal shoppen

prijs in overleg
prijs in overleg

Steeds mooier dag arrangement !
Geheel verzorgde dag met kleuranalyse, nieuw kapsel
inclusief kleuren of intensieve haarverzorging, uitgebreid make-up
advies.
Incl. kleurenwaaier, haarverzorging- en make-up
€398,producten.

Workshops
Zelfverzorging
Hoe verzorg ik mijn huid?

€27,50

Make-up
Hoe maak ik me op in een paar minuten?

€27,50

Manicure
Hoe verzorg en lak ik mijn nagels?

€27,50

Kinderfeestje
Mini verzorging, make-up/nagels lakken
4-6 personen

€100,-

Thema kleur
Wilt u eens wat organiseren voor vriendinnen of familie, denk dan
eens aan een informatieve sessie over kleur, kleding en make-up.
Wat kunt u verwachten?
Een uitgebreide uitleg over de kleuranalyse en de stijlanalyse.
De gastvrouw krijgt een korte kleuranalyse en een make-up les, zodat iedereen kan
zien hoe een goede make-up wordt opgebouwd, welke materialen er zijn en
hoe deze toegepast kunnen worden.
Prijs per persoon

€25,-

Win2lose
Wat heb je te verliezen?
Gezonder en slanker in 3 maanden.
Veel mensen kampen met het probleem overgewicht.
Het win2lose programma is een eenvoudig programma wat
duidelijk inzicht geeft hoe overgewicht grondig aan te pakken.
De verschillende parameters zijn:
 Meten
 Voeding
 Bewegen
Door elke week persoonlijke aandacht en het toevoegen van
Bioleen garanderen wij dat in 12 weken de parameters vooruit
zijn gegaan.
12 wekelijks programma

126,-

Detox in 28 dagen
Heerlijke behandelingen...fantastisch eten...prachtige producten...
totaal ontgiften...volledig succes!
Dit programma is de meest luxe manier om te ontgiften.
Bent je al een tijd lang van plan om iets aan jezelf te doen en lukt het maar niet? Je bent
moe, snel geïrriteerd, hebt cellulitis, hebt een vale huid, bent een beetje te
zwaar...het detox programma biedt hier alle oplossingen voor. Let op; het is zeker geen
dieet, je hebt totaal geen hongergevoel, het is nog nooit zo lekker geweest om op deze
manier te eten, dus geen sapjes en soepjes kuren of letten op uw calorieën.
4 sessies, inclusief 3 lichaamsbehandelingen tijdens de 28 dagen.
Doe het programma met partner of vriendin, je stimuleert en steunt elkaar in eventuele
moeilijke momenten. Wanneer je boekt voor twee mensen tegelijk, ontvang je allebei
10% korting.

Per persoon

€ 445 ,=

Handverzorging
Krijgen onze handen wel de zorg die ze verdienen?
Denk aan afwasmiddelen, chemicaliën en intensief
gebruik.
Heeft u enig idee hoeveel keer per dag u uw handen wast?
Wij bieden u handbehandelingen voor prachtige
handen en nagels.

Environ® Hand/Foot Experience
Laat u tijdens de gelaatsbehandeling verwennen met een
sensationele hand- of voetbehandeling.

€10,-

Manicure
Korte verzorging van de nagelriemen en vijlen van de nagels
€10,-

Perfect gelakte nagels met gelcolors
Nagellak die niet los laat en zorgt voor een langdurige glans,
14 dagen lang een fantastische hoogglans

€25,-

Beauté les mains
Complete handverzorging met scrub en handmassage,
voor meer dan een verzorgde indruk.

€35,-

Behandelingen voor uw ontspanning
Ontspannende rug massage
Een ontspannen rug massage uit de Chinese
ontspanningstherapie.
Een weldaad voor rug, schouders en nek.

€30,-

Scrub-behandeling en massage voor de rug
Gescrubd, gereinigd en ontspannen. Uw rug vindt haar
schoonheid en welzijn terug.

€45,-

Beautiful body
Deze lichaamsscrub haalt alle droge dode huidcellen van
de huid, zodat deze egaal kan bruinen. Ook uw lichaam
verdient de beste verzorging om glad en stevig te
blijven.
Door deze body peeling wordt de huid schoon,
gladder en het is goed voor de doorbloeding.

€35,-

Hoofdhuidmassage
Gezichtsmassage
Lymfedrainage gelaat

€15,€15,€45,-

Lichaamsmassage
Deze massage is een perfecte combinatie van
massagetechnieken zoals: gezichts-, voet-, oorreflex-,
shiatsu-, hoofdhuid-, polariteit- en bindweefselmassage.
Massage van 60 minuten.
Gevoel, gevoeligheid, zorg en verzorging vormen de
basis van massage. Tijdens een massage wordt je
bewust van wat aanraking met je doet.
Een goede bevestigende aanraking biedt aandacht,
warmte, geruststelling en sterkt het gevoel van
eigenwaarde. De aanraking biedt een veilig bewustzijn
van je lijf, dat niet enkel een stoffelijk geheel is. Het is
ook een zeer persoonlijk, "levend huis", waarin
gevoelservaringen als herinneringen gedurende je leven
worden opgeslagen.
Een massage biedt ruimte voor (hernieuwde) vitaliteit,
acceptatie en welbevinden waardoor je weer lekker in je
vel gaat zitten.
Massage van 60 minuten
€ 60,-

Stonenergy
Healing met stenen is zo oud als de mensheid, vele oude volkeren
gebruikten stenen tijdens helende ceremonies. STONENERGY biedt een
compleet therapeutisch systeem gebaseerd op jaren onderzoek en
ontwikkeling.
STONENERGY maakt gebruik van traditioneel lichaamswerk met een
moderne invalshoek. Basalt en marmer stenen wordt tijdens de
behandeling gebruikt en de diversiteit aan temperaturen is een enorme
stimulans voor het lichaam.
De fysiologische effecten van het afwisselend gebruiken van warmte en
koude op het lichaam en gezicht is sinds eeuwen vanuit wetenschappelijk
en medisch oogpunt bekend en erkend.
Toepassing van warmte en koude zorgt voor afwisselend enerverende en
ontspannende effecten op het lichaam. Veel klanten voelen zich
“opgeladen” na een behandeling, een diepe ontspanning en een vaak
niet eerder ervaren rust.
“Dit was een uur vakantie” is een vaak gehoorde reactie.

Stonenergy gaat verder dan de puur fysieke ervaring van
massage en raakt diepere dimensies van ontspanning,
gezondheid en welzijn, resulterend in een positieve
benadering van de “body, mind, spirit” filosofie.
Stoneface gezichtsbehandeling met stonenergy
gezichtsmassage

Stonebody 60 minuten lichaamsmassage met
stonenergy stenen
Kaart voor 10 stonenergy lichaamsmassages

€57,50

€57,50

€500,-

Laserontharing
Ontharen door middel van laser is de perfecte oplossing voor ongewenste haargroei!
Nooit meer scheren, harsen of epileren, dit kan met de lightsheer diode laser.
In Amerika is dit de enige laser met als keurmerk permanente ontharing.
Testbehandeling

€ 35,-

Bovenlip

€ 80.-

Kin

€100,-

Kin + iets hals

€130,-

Wangen

€155,-

Tussen wenkbrauwen

€ 60,-

Bakkebaarden vrouw

€100,-

Bovenlip/kin+hals/bakkebaarden

€285,-

Onderbenen

€325,-

Bovenbenen voorkant

€180,-

Bovenbenen achterkant

€180,-

Bovenbenen + bikinilijn
Bikinilijn klein (5 cm uit beenplooi +
driehoek)
Bikinilijn normaal

€475,-

Bikinilijn + strook naar knie

€275,-

Hele benen (bikinilijn gratis)

€690,-

Oksels

€155,-

Rond tepels

€ 95,-

Strook navel naar onderbuik

€125,-

Onderarmen buitenkant

€225,-

€195,€225,-

Mannen
Nek
Schouders
Borst
Borst +Buik

€225,€375,€275,€475,-

Baard

€465,-

Rug (inclusief nek & schouders)

€475,-

Oor- of neushaar

€60,-

Tussen wenkbrauwen

€60,-

Bijwerken per 15 minuten

€90,-

Combi lichaamsbehandeling

-/-10%

Prijzen zijn per behandeling.
Er zijn 4 tot 5 behandelingen nodig.
Een eventuele 6e nabehandeling is gratis.
Gratis kwartier nabehandeling als u een nieuwe laserklant aan draagt.
Maak een afspraak voor een gratis intake gesprek.

