Meer dan Mooi

MENU

Gezichtsbehandelingen
Meet & Treat

75 min - €65

Intake, huidscan, behandeling, advies
Meet & Treat +

75 min - €90

Intake, huidscan, behandeling, advies, kit met travelsize producten
Quick Facial

35 min - €35

Glowing Facial/ Calming Facial/ Deep Hydration Facial/ Pore Refining Facial

75 min - €65

Platinum facial

75 min - €90

Specialisaties
Huidscan

30 min - €30

Bedrag wordt verrekend bij een gezichtsbehandeling of aankoop van producten
Acne – Meet & Treat

75 min - €65

Intake, huidscan, behandeling, advies
Acne vervolgbehandelingen

45 min - €45

Peel behandeling

45 min - €85

Oogpeeling

45 min - €60

Bindweefselmassage

45 min - €50

Bindweefselmassage +

60 min - €60

Wenkbrauwlift
Wenkbrauw lift + epileren exclusief verven

€45

Wenkbrauw lift + epileren inclusief verven

€50

Wimperlift
Wimper lift + epileren exclusief verven

€45

Wimper lift + epileren inclusief verven

€50

Korte behandelingen
Wenkbrauwen harsen/ epileren binnen 5 weken

€12,50

Wenkbrauwen harsen/ epileren buiten 5 weken

€15

Wenkbrauwen harsen/ epileren + verven binnen 5 weken

€20

Wenkbrauwen harsen/ epileren + verven buiten 5 weken

€22,50

Kin / bovenlip / kaaklijn / wangen harsen

€12,50

Wenkbrauwen / wimpers verven

€12,50

2 elementen harsen / verven

€20

3 elementen harsen / verven

€27,50

4 elementen harsen / verven

€32,50

Harsen gehele gelaat binnen 5 weken

€25

Harsen gehele gelaat buiten 5 weken

€27,50

Beauty boost
Peel pakket

€510

6 peelings + thuisproducten – t.w.v. €591
Eye Peel Pakket

€340

6 eye peelings + Retinol Eye TR t.w.v. €381,95
Bindweefselpakket

€300

6 behandelingen + Skinbase 90 t.w.v. €369,95
Bindweefselpakket +

€360

6 behandelingen + kit met thuisproducten t.w.v. €406

Semi-Permanente make-up
Microblading opzetten inclusief 1 nabehandeling

€295

Extra nabehandeling

€65

Jaarlijkse touch up (in de maand waarin het is opgezet, elke maand later + €10)

€80

Lichaamsbehandelingen
Harsen oksels
Harsen boven / onder armen
Harsen gehele armen

€20
€22,50
€30

Harsen boven / onder benen

€27,50

Harsen gehele benen

€37,50

Shellac behandelingen
Shellac handen

€25

Shellac voeten

€25

Shellac verwijderen (indien gezet bij Meer dan Mooi)

gratis

