
Basis behandeling (ca. 60 minuten) Wisselende seizoens behandelingen (ca. 90 minuten)
Reiniging, dieptereiniging, onzuiverheden verwijderen, masker, Luxe uitgebreide huidverbeterende behandeling, waarbij
dagcrème. € 47,50 gebruik wordt gemaakt van serums en/of vlies- of thermo-
Uitgebreide behandeling (ca. 90 minuten) masker en/of lichttherapie masker. € 86,00
Reiniging, epileren, dieptereiniging, onzuiverheden verwijderen, Charlotte Sophie Haute Culture Cosmetique (ca. 90 minuten)
massage gezicht/nek/decolleté, masker, dagcrème. € 62,50 De meest luxe instituutbehandeling. € 115,00
Extra: Kaviaar, colloïdaal goud, coloïdaal platina, hyaluron en
Ampul € 7,50 roodalgextract zijn belangrijke componenten in deze lijn.
Essentiële olie (rest ampul mee naar huis) € 11,00 Alles van de meest actieve en zuivere vorm.
Vit. C mask met hyaluron € 14,50 De filters en conservering zijn respectievelijk van het 
Acti collagen décollaté masker € 13,50 hoogste niveau en zelfs van plantaardige aard.
Collageen vlies € 18,50 Verven
Luxe behandeling Quintenstein (anti ageing) (ca. 90 minuten) Wimpers of wenkbrauwen € 12,50
Uitgebreide behandeling op basis van etherische oliën, inclusief  Wimpers en wenkbrauwen € 15,00
ampul én een oogmasker met ampul. € 86,00 Wimpers, wenkbrauwen en epileren € 25,00
Fruitzuurbehandeling (in kuurverband) Verven en epileren wenkbrauwen € 21,50
100% natuurlijke fruitzuren. Zeer geschikt voor verouderde huid, Harsen
ouderdomsvlekken, hyperpigmentatie, (acne) littekens. Versnelt het Bovenlip of kin € 12,50
natuurlijke vernieuwingsproces van de huid en zorgt voor verbetering Bovenlip en kin € 15,00
van de elastische en plastische eigenschappen. Benen v.a € 25,00
Losse behandeling € 50,00 Bikinilijn € 16,00
Kuur 5x incl. producten voor thuisgebruik t.w.v. € 71,30 € 250,00 Hele benen en bikinilijn  € 47,50
Kuur 10x incl. producten voor thuisgebruik t.w.v. € 71,31 € 450,00 Diversen
Micro needling     (kuur van 5x) Epileren v.a. € 13,50
Huidverjongende en verstevigende kuurbehandeling m.b.v. Medex Make-up                                                       v.a. € 20,00
dermarollers. In een kuur van 5 behandelingen wordt gebruik ge- Cadeaubon v.a. € 25,00
maakt van de meest actieve werkstoffen. Reiniging, dieptereiniging,
needlen, acti collageen masker, herstellende dagcrème. € 495,00
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