
Basis behandeling (ca. 60 minuten) Micro needling    
Reiniging, dieptereiniging, onzuiverheden verwijderen, masker, Huidverjongende en verstevigende kuurbehandeling m.b.v. Medex
dagcrème. € 51,00 dermarollers. 
Uitgebreide behandeling (ca. 90 minuten) Kuur 5x € 520,00
Reiniging, epileren, dieptereiniging, onzuiverheden verwijderen, Kuur 5x, incl. gelee royale en bindweefselcremè t.w.v. € 94,50 € 582,50
massage gezicht/nek/decolleté, masker, dagcrème. € 67,50 Micro dermabrasie
Extra: Intensieve mechanische peeling van de huid. Huid wordt gladder,
Ampul € 8,50 egaler, poriën verfijnen, pigmentvlekjes en fijne rimpeltjes vervagen.
Essentiële olie (rest ampul mee naar huis) € 12,00 Losse behandeling € 87,50
Vit. C mask met hyaluron € 15,50 Kuur 5x € 430,00
Charlotte Sophie Haute Culture Cosmetique (ca. 90 minuten) Kuur 5x, incl. producten t.w.v. € 149,50 € 530,00
Luxe instituutbehandeling met kaviaar, colloïdaal goud, Verven
colloïdaal platina, hyaluron en roodalgextract. € 115,00 Wimpers of wenkbrauwen € 13,50
Wisselende seizoens behandelingen (ca. 90 minuten) Wimpers en wenkbrauwen € 16,00
Luxe  huidverbeterende behandeling, waarbij gebruik wordt Wimpers, wenkbrauwen en epileren € 26,00
gemaakt van o.a serums en vliesmaskers e.d. € 89,50 Verven en epileren wenkbrauwen € 22,50
Fruitzuurbehandeling Harsen & epileren
100% natuurlijke fruitzuren. Geschikt voor rijpe huid, Bovenlip of kin € 13,50
ouderdomsvlekken, hyperpigmentatie, (acne) littekens. Versnelt het Bovenlip en kin € 16,50
natuurlijke vernieuwingsproces van de huid en zorgt voor verbetering Benen v.a € 27,50
van de elastische en plastische eigenschappen. Bikinilijn € 17,00
Losse behandeling € 54,00 Hele benen en bikinilijn  € 52,00
Kuur 5x incl. producten voor thuisgebruik t.w.v. € 74,90 € 280,00 Epileren (alleen in combinatie met andere behandeling) v.a. € 14,00
Kuur 10x incl. producten voor thuisgebruik t.w.v. € 74,90 € 465,00
Huidverbeterende face lift behandeling
Een combi behandeling met 30% fruitzuur, die het natuurlijke 
vernieuwingsproces versnelt en microneedling. M.b.v. een derma-
roller worden microkanaaltjes in de huid gemaakt en vervolgens
worden 3 serums aangebracht. Aanmaak van collageen en elastine
wordt gestimuleerd. Face lift ampul t.w.v. € 25,00 mee naar huis. € 145,00


