
PRIJSLIJST 2021 SCHOONHEIDSSALON BELLEZZA

SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN MEDEX

BASIC € 50,00

reiniging, dieptereiniging, peeling, epileren, masker, 

verzorgende dag- of nachtcreme

CLASSIC € 70,00

reiniging, dieptereiniging, peeling, epileren, serum, 

kruidenmasker, oogcreme, verzorgende dag- of 

nachtcreme

DELUXE € 100,00

reiniging, dieptereiniging, fruitzuurpeeling, epileren, 

serum, facelift-masker, oogmasker, ontspannende 

massage gezicht/hals/decolletee, verzorgende dag- 

of nachtcreme

HYDRATING SPRING/SUMMER TREATMENT € 85,00

uitgebreide reiniging, stimuleren doorbloeding, 

vochtherstellend ampul, gezichts- en halsmassage, 

oogcontouren- en halsbehandeling, gel liposome 

voor gezicht, gezicht- en halsmaker, pH-waarde in 

balans brengen, essence voor optimale hydratatie en 

huidverjonging, hydraterende dagcreme.

VITAMIN BOOST € 80,00

reiniging, dieptereiniging, peeling, hydro-gen ampul, 

repair serum, pro-vitamine A en E booster, massage 

Vital Renew, oogmasker vitamine F, intensief 

vitamine E masker, oppeppend tonicum met 

vitamine A, essence optimale hydratatie, 

beschermende dagcreme.

WELCOME BACK SKIN BOOST € 85,00

reinigingsritueel met diverse produkten, mask 

Ranimee, cure repair serum, vliesmasker m.b.v. 

ultrasoon insluizen,  warme compressen pH-waarde 

herstellen, krachtige anti-aging moisturizer, 

huidverjongende dag- of nachtcreme.



Gezichtsbehandelingen LaSarel Duur Prijs

Mini 45 min. € 35,00

Basis 60 min. € 44,00

Reinigende behandeling incl.uitreinigen 60 min. € 40,00

Acne 60 min. € 45,00

Bindweefselmassage gelaat 45 min. € 52,50

Fruitzuurpeeling 45 min. € 52,50

Mascarilla 75 min. € 55,00

Spa Aromatic 90 min. € 60,00

Diamond 90 min. € 75,00

Hydralifting compleet gezicht 95 min. € 90,00

Epileren

Wenkbrauwen in model brengen € 14,50

Wenkbrauwen bijwerken € 9,50

Harsen

Bovenlip of kin € 8,50

Bovenlip en kin € 14,50

Kaaklijn/wangen € 14,50

Hele gezicht € 20,00

Oksels € 15,00

Onderarmen € 17,50

Hele armen € 24,50

Onderbenen € 18,00

Bovenbenen € 18,00

Hele benen € 34,50

Bikinilijn € 16,50

Hele benen en bikinilijn € 45,00

Onderrug € 22,50

Schouders € 22,50

Hele rug € 45,00



   

Verven

Wimpers verven € 13,50

Wenkbrauwen verven € 10,00

Wimpers en wenkbrauwen verven € 21,50

Henna Brows verven € 20,00

Henna Brows verven incl.scrub, epileren/harsen € 25,00

Massage

Rug/schouder/nekmassage 30 min. € 30,00

Hand- en voetverzorging

Lakken nagels handen of voeten € 10,00

Lakken nagels handen en voeten € 19,50

Manicure incl. lakken € 18,50

GelColor OPI kleur aanbrengen € 22,50

GelColor OPI incl. nagelriemverzorging en vijlen € 30,00

GelColor OPI verwijderen € 7,50

GelColor OPI verwijderen en aanbrengen topcoat € 15,00

Paraffinebad voor de handen € 10,00


