GELAATSVERZORGINGEN

ONTHARINGEN

Bij elke gelaatsverzorging openen we met de
Germaine de Capuccini Kireimethode. De Kireimethode
– Kirei is schoonheid in het Japans – is een toepassingsmethode met een excellent preventief anti-aging effect.
Het verbetert de kwaliteit van de huid en zorgt voor een
sensationele ontspanning van geest en lichaam.

Epilatie wenkbrauwen (bijwerken)
Epilatie wenkbrauwen (volledig)
Ontharen bovenlip of kin
Bovenlip met pincet
Ontharen wangen
Ontharen gelaat

€ 8,00

Ontharen onderbenen

€ 17,00

Ontharen bovenbenen
Ontharen volledige benen
Bikinilijn (bijwerken)
Bikinilijn (volledig)
Ontharen Oksels
Ontharen Armen
Ontharen onderarmen of bovenarmen

€ 17,00

Voor de anti-aging behandelingen van Germaine de
Capuccini werken we met het DTI-systeem. Dit medischesthetische apparaat brengt de actieve ingrediënten tot
het gewenste huidniveau. Deze non-invasieve en pijnloze
behandelingen zijn gericht op het verbeteren van de huid.
Denk aan huidveroudering, rimpels en verslappingen,
maar het is ook uitermate geschikt voor het verbeteren
van een acne huid of een huid met roodheden.

Gelaatsreiniging (zonder massage)
Kennismakingsverzorging
Ligne Options
Aangepast aan uw huidtype

€ 45,00

€ 55,00
€ 55,00

Purexpert

€ 60,00

So Delicate

€ 68,00

Royal Jelly

€ 68,00

For Men

€ 70,00

Hydracure

€ 70,00

Timexpert C+ A.G.E

€ 75,00

Excel therapy O2

€ 80,00

Timexpert White

€ 80,00

Zuiverende behandeling, jeugdverzorging
Voor de gevoelige en reactieve huid
Herstellende en voedende verzorging
Anti-stress, detoxifiërend, anti-aging
intensieve gelaatsverzorgingen
Intense en langdurige hydratatie
Verjongende vitaminekuur voor het gelaat
Preventieve anti-rimpel en anti-stress verzorging
Voor een doffe huid met hyperpigmentatie

Timexpert Rides

Corrigeert en voorkomt expressielijnen
en rimpels, Botox effect

Timexpert SRNS

Globale anti-agingverzorging

€ 85,00

€ 85,00

Timexpert Lift (IN)

€ 95,00

Dermatech pen

€ 125,00

Liftend, aanspannend, vult het gelaat op
Verbetert de kwaliteit van de huid zonder
de gelaatsuitdrukking te veranderen

SUPPLEMENTEN
Timexpert Rides oogverzorging
In combinatie met gelaatsverzorging
Glycocure peeling

€ 25,00

€ 20,00
€ 8,00

(wangen, haargrens, kin en onderkin)
(inclusief knie)

VOOR DE MODERNE MAN
Rug
Borstkas
SUIKERONTHARING BY PANDHY'S
Wenkbrauwen
Wenkbrauw en bovenlip
Bovenlip of kin
Bovenlip én kin
Wangen
Volledig gelaat
Onderbenen en knie
Bovenbenen
Volledig benen incl. bikinilijn
Bikinilijn
Brazilaans of string
Gehele armen
Oksels
HEREN
Rug
Schouders
Buik
Borst
Buik en borst
Nek

WIMPERBEHANDELINGEN
€ 9,95
€ 7,00

€ 9,95
€ 9,95

€ 19,50

€ 28,00
€ 13,50
€ 22,00
€ 12,00
€ 16,00
€ 13,00

Wimpers of wenkbrauwen verven
Duo wimpers en wenkbrauwen verven
Wenkbrauwen verven en epileren
Wimperlifting
Wimperlifting met semi permanente mascara

HAIRSTYLING
€ 10,50
€ 17,00

€ 14,00

€ 45,00

€ 69,00

€ 9,00

€ 16,00

9,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 55,00
€ 17,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
€

€ 32,00

€ 22,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 32,00
€ 15,00

EXTRA PERSONEN
• Make-up applicatie
• Make-up applicatie incl. proef
• Kapsel
• Kapsel incl. proef
BRUIDSMAKE-UP & BRUIDSKAPSEL

€ 30,00

€ 59,00

€ 125,00

€ 49,00

Je kan deze analyse aanvullen met een gelaatsanalyse (welke juwelen, bril, kapsel), make-up advies
(laten aanbrengen of zelf leren tijdens mini-les) en/of
stijladvies, ...

HAND- EN VOETVERZORGING
Manicure
French manicure
Spa luxe manicure
Pedicure
Spa luxe pedicure
Nagels knippen en vijlen
Lakken nagels
Gelpolish Le Chat
Gelpolish verwijderen
Lakken nagels French
Paraffinebad

€ 20,00
€ 30,00
€ 47,00

€ 25,00
€ 47,00
€ 12,00

€ 80,00
€ 250,00

BIJWERKEN
€ 75,00

€ 25,00

PRIJZEN
€ 140,00
• Basis kleuranalyse
€ 165,00
• Kleur- & gelaatsanalyse
€ 170,00
• Kleuranalyse & make-up applicatie
• Kleuranalyse & make-up les van 1 uur € 200,00
Vanaf € 40,00
• Kleur workshop

€ 7,00

€ 30,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 16,50

STIJLADVIES

Mode vervaagt, stijl is eeuwig.

€ 80,00
€ 45,00

Neem enkele miskopen en favoriete kledingstukken mee en we gaan samen op zoek naar
de juiste kleuren voor jou zodat je in de toekomst
enkel nog favorieten hebt. Het kleuradvies gaat
uit van 4 basisseizoenen: lente-, zomer-,
herfst- en wintertype.
De basis kleuranalyse duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

€ 45,00

• Proef bruidsmake-up & kapsel in Maison Beauté
• Bruidsmake-up & kapsel op de trouwdag op locatie
• Incl. reiskosten tot 50 km
• Incl. materiaal

• Bruid bijwerken avond
• Extra personen

€ 25,00

€ 22,00

BRIDAL MAKE-UP & HAIR SERVICES
BRUIDSMAKE-UP
• Proef bruidsmake-up in Maison Beauté
• Bruidsmake-up op de trouwdag op locatie
• Incl. reiskosten tot 50 km
• Incl. materiaal

Hairstyling (30 min)
Hairstyling & make-up (60 min)

€ 27,00

€ 22,00
€ 18,00

Met de juiste kleuren
wordt je uitstraling sterker.

Ga je naar een belangrijke gebeurtenis of wil je
gewoon wat anders doen met je haar? Dan ben
je bij Maison Beauté op het juiste adres.

Picture perfect!
Look as the most fabulous one of the party.
Let op! was je haar best een dagje op voorhand

MAQUILLAGE
Make-up applicatie all-in (incl. valse wimpers)
Make-up applicatie natural
Make-up workshop prijs / persoon
Persoonlijk, privé make-up advies

KLEURADVIES

MASSAGE EN VERZORGING
Rugpeeling (25 min)
Peeling onderbenen (10 min)
Lichaamspeeling (45 min)
Rugmassage (25 min)
Beenmassage (25 min)
Voetmassage (20 min)
Hoofd- en nekmassage (25 min)
Relaxatiemassage lichaam (50 min)
Hot Stones lichaam (75 min)
Hot Stones rug (35 min)

€ 35,00

Je eigen stijl hebben, is weten hoe je te kleden
voor jouw lichaamsvormen en kledij dragen dat je
persoonlijkheid onderstreept! We helpen je duidelijk
zicht te krijgen op wat goed werkt voor jou via
een stijlanalyse.

€ 28,50

De stijlanalyse duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

€ 28,50

PRIJZEN
• Basis stijlanalyse
• Stijl- & imagoanalyse
• Stijl workshop

€ 19,95

€ 12,50

€ 28,50
€ 19,50

€ 49,50
€ 67,95

€ 42,00

€ 140,00

€ 165,00

Vanaf € 40,00

