
SKIN TREATMENTS

DERMALOGICA
De FaceMapping huidanalyse is de basis van de behandeling. Hierdoor is de behandeling
altijd uniek en afgestemd op jouw huidconditie en wensen.

ProSkin30 € 36,00
Snelle effectieve gezichtsbehandeling, waarbij de focus ligt op reinigen en het verwijderen van onzuiverheden.

ProSkin60 € 66,00
Een uitgebreide gezichtsbehandeling gericht op huidverbetering en resultaat. De behandeling wordt

volledig op maat gemaakt en afgestemd op je huidbehoefte.

ProSkin30 ExpertActive € 59,00
Deze zone gerichte Expert behandeling richt zich op huidverbetering op het hoogste niveau. Je ervaart direct resultaat en

er is geen hersteltijd nodig! Ook wordt hierbij hoogwaardig apparatuur ingezet om de behandeling te intensiveren.

ProSkin60 ExpertActive € 99,00
Dé ultieme, gepersonaliseerde gezichtsbehandeling. Tijdens deze geavanceerde behandeling wordt gebruik

gemaakt van het insluizen van hoogwaardig actieve serums, microdermabrasie en LED. Ervaar maximaal

resultaat en huidverbetering op het hoogste niveau!

PCA SKIN
PCA Therapeutic mask treatment (60 min) € 89,00

PCA Oxy treatment (60 min) € 89,00

PCA “Rode Loper” treatment (60 min) € 89,00

PCA Combi treatment (60 min) € 99,00

PCA Peeling treatment (60 min) € 109,00

PCA Pure Retinol treatment (60 min) € 149,00

BINDWEEFSELMASSAGE
Bindweefselmassage gelaat- hals en décolleté (30 min) € 35,00

Bindweefselmassage kuur (6 behandelingen) € 175,00
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SENSAI
For Energizing (90 min) € 139,-
Intensieve energievoorziening voor de huid, vitaliteit, verbeterende uitstraling, stevigheid
en een egale huidskleur.

For Lifting and Firming (90 min) € 129,-
Voor meer volume, strakkere en stevige contouren, een volle huid en frisse uitstraling.

For Wrinkle Care (90 min) € 129,-
Vermindering van rimpels. Stevige, elastische en gladdere huid.

For Purifying (90 min) €  99,-
Tot in de diepte werkzame en verzorgende reiniging. Verfijnd, de huid is in balans,
ontstekingsremmend.

For Ultimate (90 min) € 169,-
Ultieme vermindering van alle tekenen van huidveroudering. Verfijnde, gladde, vitalere
uitstraling, volle, strakke, stevige, elastische huid en gelijkmatige teint.

Intensieve Treatment for Eyes (30 min) € 45,-

Intensieve behandeling van de huid rondom de ogen. Stralende, volle, gladde, strakke huid. (15 min) €  20,-
Als extra optie bij elk Silky Skin Facial Treatment

Anti-Ageing Hand Treatment (30 min) €  30,-
Huidverjongende hand-en armbehandeling op het hoogste verzorgingsniveau inclusief peeling.

T-AWAY2 vanaf €  25,-

Het verwijderen van cosmetische huidoneffenheden, als couperose,
kleine adertjes, pigmentstoringen, steelwratjes, etcetera op een veilige
en snelle manier .
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SALON SERVICES

WAXING
Bovenlip of kin €    9,95 (€  7,50 *)

Bovenlip en kin €   14,50 (€ 12,00 *)

Bikinilijn / oksels / kaaklijn €   17,50

Onderbenen €  26,00

Hele benen €  36,00

EPILEREN
Wenkbrauwen modelleren €   17,50 (€ 12,50 *)

VERVEN
Wimpers of wenkbrauwen €   15,00 (€  9,95 *)

Wimpers en wenkbrauwen €  20,00 (€ 15,00 *)

*  = Gereduceerde prijzen i.c.m. een behandeling bij VIVE

LASHLIFT
Een mooie oogopslag zonder mascara! Bij een Lash Lift worden de natuurlijke wimpers via een speciale
techniek gekruld. Zo lijken de wimpers langer en krijg je een mooie open blik. Het resultaat houdt tot
wel 6 weken lang!

Lash Lift inclusief verven (45 min) € 55,00

MAKE-UP
Uitgebreid make-up advies €  35,00

Bruidsmake-up inclusief proefmake-up (aan huis € 25,- extra) €  95,00

MANICURE
Manicure €  35,00

GelColour Manicure €  42,50

GelColour French Manicure €  49,50


