
PR I JSL I JST  SK IN BOUTIQUE
 Skin Boutique richt zich op het behouden en het zichtbaar maken van het vrouwelijk en 

mannelijk schoon. Op deze prijslijst vindt u de mogelijkheden van onze salon. Kom gerust eens langs of 

neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

GEZICHTSBEHANDEL INGEN
Voorafgaand aan iedere gezichtsbehandeling vindt een intakegesprek plaats waarin een  

persoonlijk behandelplan wordt opgesteld aan de hand van een huidanalyse.

Méthode mosaïque modelante | 90 minuten | €120,-  
De iconische ultra-gepersonaliseerde behandeling met een spectaculair liftend effect. De huid   
wordt zichtbaar jonger, de gelaatstrekken krijgen meer vorm, de huid ziet er voller uit en gaat   
stralen. 

Révélation lumière de jeunesse | 75 minuten | € 80,-
Een behandeling die een vermoeiende huid onmiddelijk meer energie geeft, de eerste rimpeltjes 
vermindert en zorgt voor een jeugdige glow.

Lift expert | 75 minuten | € 95,-
Een intensief, onmiddelijk 3D-liftend effect die de huid verstevigt, rimpels reduceert en de  
gelaatstrekken herstructureert.  

Soin dermatologique | 75 minuten | € 85,-
Onze dermatologische behandelingen, die een antwoord hebben op de vier belangrijkste  
huidproblemen: onzuiverheden, roodheden, pigmentatie en extreem droge huid. 

Soin mille lumière | 90 minuten | € 120,-
Een behandeling, die sublieme luxe combineert met het hoogste niveau van anti-aging en   
die alle verschijnselen van huidveroudering tegengaat: vult de huid van binnenuit op,   
verstevigt, verzacht rimpels, hydrateert en voedt. 

Soin cocon | 60 minuten | € 80,-
Een wellbeing behandeling die alle tekenen van stress vermindert, voor een ontspannen,   
zachte en stralende huid.

Soin thalasso | 60 minuten | € 80,-
Een energiebehandeling op basis van algen, die intensief hydrateert, de huid elastischer   
maakt en energie geeft. 

 

Fruitzuurpeeling | 50 minuten | €65,- 
Deze behandeling is geschikt voor het verbeteren van de huid bij acné, het vervagen van acné 
littekens of het verbeteren van de huidstructuur en kleur.

Chemische peeling | 50 minuten | € 65,- 
Wordt je huid ontsiert door kleine littekens of rimpels, dan is dit de ideale peeling voor u.

Mesotherapie | 50 minuten | €69,- 
Deze behandeling gaat de strijd aan met huidveroudering, verbetert het huidbeeld en helpt rimpels 
te vervagen.

Microdermabrasie diamond | 50 minuten voor €49,95 of een kuur van 5 voor €250,- 
Microdermabrasie diamond is een mechanische peeling om dode huidcellen te verwijderen waarbij 
de huid onder vacuüm wordt behandeld door een diamond peel. Microdermabrasie wordt gebruikt 
voor behandelingen tegen o.a. rimpels, onzuivere huiden, huidveroudering, pigmentvlekken, 
littekens, zonneschade, vage huidskleur, grove poriën en een futloze huid.

Led-therapie (in combinatie met dieptereiniging) | 45 minuten | €65,-
Met deze therapie behandelen we de volgende aandoeningen: littekens, huidveroudering,  
pigmentvlekken, acne, rimpels, rode huid, rosea en droge huid.

Microneedling therapie | 60 minuten | €80,-
Microneedling therapie is een doeltreffende dieptebehandeling waarbij de diepere huidlagen 
worden gestimuleerd tot de aanmaak van collageen en elastine. Het resultaat is een strakkere,  
stralende en een egale huid. De behandeling is zeer effectief tegen rimpels, acne, grove porieën en 
huidschade. 

PERMANENTE MAKE-UP
Intakegesprek PMU is gratis bij het inplannen van een behandeling.

Intakegesprek (incl. voortekenen) zonder behandeling €45,- 
Infralash (optische wimperverlenging)   €185,-
Eyeliner (basis) boven + onder   €295,-
Eyeliner boven/latinoliner    €350,- 

Wenkbrauw hairstroke 3D    €375,-
Wenkbrauw ombre    €375,-
Wenkbrauw volle schaduw    €350,-

Lip ombre     €375,- 
Lip full      €395,- 
 
* Nabehandelingen na 1 jaar vanaf €100,- 
* De prijs geldt alleen op permanente make-up welke in onze salon is gezet. Voor andere gevallen  
  dient vooraf te worden overlegd.

PMU OPFR ISBEHANDEL ING
Een opfrisbeurt met een intakegesprek, voortekenen en bijwerken van de permanente make-up.

Eyelash boven of onder    v.a. €125,- 
Eyeliner boven of onder    v.a. €130,-
Eyeliner boven en onder    v.a. €180,-
Eyebrow hairstroke 3D     v.a. €180,-
Eyebrow schaduw of ombre    v.a. €180,-
Lip ombre of full     v.a. €180,-

De prijzen voor de PMU opfrisbehandelingen gelden uitsluitend voor klanten, waarbij de PMU in onze 
salon is gezet. De opfrisbehandeling dient plaats te vinden binnen 18 maanden na de laatste   

behandeling. Indien u vanuit een andere salon bij ons komt en nog de oude permanente make-up 
op de ogen, wenkbrauwen of lippen heeft, dan is een intakegesprek altijd noodzakelijk. 

Dit intakegesprek is vrijblijvend en dient ervoor onze klanten van het juiste advies te voorzien. 

TANDENBLEKEN 

Deluxe 3x20 minuten   €92,-
Fresh-up 3x15 minuten   €69,-

GELLAK

Nieuwe set één kleur   €20,-
French manicure    €29,50
Verwijderen gelpolish   €7,50
* Nabehandeling is inclusief verwijderen van vorige set. 
* Binnen 5 dagen na de behandeling reparatie gratis 
* Bovengenoemde prijzen gelden voor zowel gelpolish op handen als voeten.

WAXEN

Wangen    €10,-
Bovenlip    €7,50
Kin     €7,50
Gehele gezicht    €25,-
Gehele gezicht en hals   €30,-

Soin masque modelant yeux | 30 minuten | € 45,-
Een speciale behandeling voor de oogzone, die fijne lijntjes en rimpels rond de ogen verzacht, 
zwellingen en kringen rond de ogen vermindert. 

Soin initiation de beauté | 45 minuten | € 65,-
De ontspannende korte behandeling, die zorgt voor een heerlijk fris gevoel, is ideaal voor een huid 
die meer energie nodig heeft. 

EXCLUSIEVE GEZICHTSBEHANDEL INGEN 
Deze specialistische behandelingen zijn o.a. gericht op pigmentvlekken, rimpels, fijne lijntjes, grove 

poriën en een vale huidskleur. Voor meer informatie en advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met 

de salon. Voorafgaand aan iedere Exclusive treatment wordt een intake gesprek gehouden waarin 

een persoonlijk behandelplan opgesteld wordt aan de hand van een huidanalyse.

WENKBRAUWEN & WIMPERS

Wenkbrauwen waxen    €10,-
Wenkbrauwen touwontharing    €10,-
Wenkbrauwen verven     €10,-
Wimpers verven      €12,50
Epileren en modelleren wenkbrauwen   €15,-
Nabehandeling binnen 4/5 weken €9,50
Wenkbrauwen epileren, modelleren en verven  €19,50 
Nabehandeling binnen 4/5 weken €15,-
Henna wenkbrauwen     €25,- 
Nabehandeling binnen 5/6 weken €19,50
Wimpers verven, wenkbrauwen epileren en verven  €29,50

LVL wimperlifiting      €50,- 
LVL wimperlifting met tint     €55,- 


