PRIJSLIJST 2020 SCHOONHEIDSSALON BELLEZZA
Gezichtsbehandelingen
Mini LaSarel

Reiniging, peeling, epileren, crèmemasker

Basis LaSarel
Mini Acné LaSarel
Acné LaSarel

Reiniging, peeling, epileren, crèmemasker, massage gelaat/ hals/decolleté met massagecrème aangepastaan
€43,00
huidtype.
Reiniging, verstoppingen verwijderen, verzorgende dag- of nachtcrème
€30,00
Reiniging, lysing, verstoppingen verwijderen, masker, verzorgende dag- of nachtcrème
€42,50

Biopure Acné

Speciale behandeling voor een vette, acné huid of onzuivere huid

€55,00

Mascarilla LaSarel

Reiniging, scrub, epileren, Mascarillamasker
aangepast aan huidtype, massage gelaat/hals/decolleté

€54,00

€33,00

De Mascarilla-behandeling is op basis van algen en vitaminen.
Het is een herstelbehandeling ter vervaging van rimpels en het
verzachten van de gelaatscontouren. Het heeft een anti-rimpel,
anti-oedeem en lymfatisch drainage effect, het verhoogt de
elasticiteit van de huid en werkt verstevigend. Voor elke leeftijd
en huidtype is er een Mascarilla-behandeling.
Spa Aromatic LaSarel
Diamond LaSarel
Hydralifting LaSarel behandelingen*

Reinigende schuimscrub met bamboeextract,essentiële olie met argan en
kaviaar, algenmasker,ontspannende gezichtsmassage met olie
Intensieve,krachtige en liftende antiverouderende gezichtsbehandeling met witte truffel,
inclusief oogbehandeling en een gezichtsmassage met bergkristallen
* Hydralifting 1: reiniging, dieptereiniging, peeling, wenkbrauwen epileren, zuurstof, warmtetherapie,

€57,50
€75,00
€62,50

ionisatie, massage met relaxgel, crèmemasker, verzorgende crème
Hydralifting 2: idem als 1 maar aangevuld metspierstimulatie
Hydralifting 3: idem als Hydralifting 1 maar aangevuld met spierstimulatie,
een ampul en een Mascarillamasker i.p.v. crèmemasker

€69,50
€79,50

Super Hydralifting 1: idem als 2 maar aangevuld met hals en decolleté

€87,50

Super Hydralifting 2: idem als Super 1 maar aangevuld met ampul en Mascarillamasker
op gelaat i.p.v. crèmemasker
Super Hydralifting 3: idem als Super 2 maar aangevuld met ampul en

€99,50

Mascarillamasker op hals en decolleté
* De Hydralifting kan ook als kuur gebruikt worden.

€112,50

Harsen
Bovenlip of kin
Bovenlip en kin

€8,50
€14,50

Kaaklijn
Onderbenen
Bovenbenen

€12,50
€18,00
€18,00

Bovenbenen + bikinilijn

€27,50

Hele benen
Hele benen + bikinilijn

€34,50
€45,00

Bikinilijn v.a.
Oksels

€16,50
€14,50

Onderarmen

€16,50

Hele armen
Rug (afhankelijk van opp.)

€20,00
€22,50

Verven
Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers en wenkbrauwen

€12,50
€9,50
€18,50

Epileren
Wenkbrauwen in model brengen
Wenkbrauwen bijwerken

€14,50
€9,50

Massage
Rug/schouder/nekmassage (25min.)

€25,00

Cosmetische hand- en voetverzorging
Manicure incl. lakken
Lakken nagels

€18,50
€7,50

paraffinebad voor de handen
GelColor OPI kleur aanbrengen
GelColor OPI nagelriemverzorging en kleur aanbrengen

€10,00
€20,00
€25,00

GelColor OPI nagelriemverzorging, nagels vijlen en kleur aanbrengen

€30,00

GelColors OPI verwijderen (aansluitend bij 1 van 3 bovenstaande services)
GelColors OPI alleen verwijderen inclusief afwerken met topcoat

€5,00
€10,00

