
Het was in september 2007 dat Jennifer voor het eerst de deuren opende 
van haar Wellfas schoonheidsinstituut Brasschaat en haar

Parfas exclusieve parfumerie.

In Wellfas proberen Jennifer en haar team schoonheidsspecialisten, 
klanten zoveel mogelijk in de watjes te leggen en hen te begeleiden in hun 

zoektocht naar de juiste behandelingen en de daarbij behorende 
verzorgingsproducten voor thuis.

In Parfas verkopen we vooral ‘niche’ merken. Nicheparfums en verzorging 
worden volgens Jennifer gemaakt vanuit passie, voor een kleinschalig 

publiek, iets wat niet het geval is bij mass market merken die voor de grote 
huizen worden gemaakt en waarbij de neus de opdracht krijgt om voor 

doelgroep X een betaalbaar parfum te maken. 
Bij de niche merken wordt amper nagedacht over kostprijs,doelgroep en 

marketing. 
Dit wil daarom niet zeggen dat het altijd duurder is.

Zo willen wij je leren kennis maken met de wonderen wereld van de
niche merken, zo heeft u iets unieks.

Tot snel in
Parfas & Wellfas
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Japans met franse flair! De man achter EviDens de beauté liet het merk 
maken voor zijn japanse vrouw omdat ze niets kon vinden dat echt 
perfect was. Er is aan nauwe samenwerking aangegaan met een 
Japanse professor in de biotechnologie voor het ultieme merk te 
creëren EviDens de beauté. 
De heerlijke rustgevende geur is gecreeërd door een parfumeur.

THE SIGNATURE RITUAL                                                                                               
Een behandeling waar u kunt kiezen wat u wenst, de poriën verkleinen en de 
huidstructuur te verbeteren of de behandeling die intens gaat hydrateren.

 ⃝ 60 minuten gezicht + decolleté   € 135,00
        ( reiniging, peeling, stomer, dieptereiniging, massage, creme masker,                     
 serum, creme, oogcreme )
 Gratis lichte dagmake-up 

THE EXTREME ANTI-AGE RITUAL                                                                                               
Dit is de ultieme anti-age verzorging die we u in Wellfas aanbieden! Heeft uw 
huid nood aan een boost?! Dan is dit de behandeling voor u. De huid zal 
steviger zijn, lijntjes en rimpels zullen verminderen en uw huid zal stralen als 
nooit tevoren. Dit is de meest liftende behandeling!

 ⃝ 90 minuten gezicht + decolleté    € 190,00
 ( reiniging, peeling, stomer, dieptereiniging, massage, creme masker,
 handmassage, liftend vlies masker, ultimate serum, creme, oogcreme )
 Gratis lichte dagmake-up      
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Bij microdermabrasie wordt een straaltje van microkristallen onder 
vacuüm op de huid gespoten. Deze straal neemt de bovenste laag dode 
huidcellen mee, waardoor er een zachte en gelijkmatige huid 
tevoorschijn komt. U profiteert onmiddelijk van een gladdere en frissere 
huid met verminderde rimpeldiepten. Het effect van dit natuurlijke proces 
van celregeneratie na een microdermabrasiekuur is een egale, 
zachte en stralende gezonde huid!

BASIC MICRO MET MASKER
Een basis microdermabrasie met masker voor een schitterend resultaat!

 ⃝ 30 minuten gezicht        € 47,50
 ( Reiniging, Micro, masker, creme )

MICRO EXTRA BIJ EEN BEHANDELING NAAR KEUZE
Wilt u, naast de reguliere behandeling die u standaard door ons laat 
verzorgen, graag de microdermabrasie als extraatje? Geen probleem! 
Met het micro extraprogramma kunt u elke gewenste verzorging met de 
microdermabrasie combineren.

 ⃝ Gelaat          € 30,00

KUUR MICRO EN MASKER
Streeft u naar een optimaal resultaat? Dan dient u 1x per week te komen. 
In combinatie met de noodzakelijke thuisverzorging zorgt u voor de beste
resultaten. Wilt u het resultaat vasthouden? Laat dan eenmaal per maand 
een nabehandeling uitvoeren.

 ⃝ 4 x 30 minuten gelaat       € 180,00
 

4

Microdermabrasie



Guinot
Dit Franse merk is in 1963 ontwikkeld door de befaamde scheikundige 
Rene Guinot. Het merk kent, dankzij meer dan vijftig jaar ervaring, 
een sterke specialisatie in schoonheidsbehandelingen. 
Daarnaast biedt het merk een compleet gamma aan producten voor 
thuisgebruik.

JEUGD 
Goed voor jongeren met een onzuivere huid, die een goede reiniging nodig
hebben.

 ⃝ 30 minuten gezicht       € 30,00*
 ⃝ 60 minuten gezicht       € 60,00*

*Maximale leeftijd voor deze behandelingen 18 jaar.

ÉQUILIBRE
Deze behandeling gaat de huid zuiveren en terug in evenwicht brengen. 
De teint van uw huid gaat egaliseren, we vervagen imperfecties en uw heeft 
een schitterende matte huid! Probeer ook zeker de gel Acnilogic voor thuis.

 ⃝ 40 minuten gezicht        € 70,00

DÉTOXYGÈNE
Dit is een zuiverende en ontgiftende behandeling die enorm op de éclat van 
uw huid gaat werken. Ideaal wanneer uw huid er wat grauw uit gaat zien door 
slaapgebrek en ongezonde gewoonte zoals roken etc.  Het is een complete 
behandeling met 
peeling, masker en massage. 

 ⃝ 50 minuten gezicht + decolleté    € 84,00
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HYDRA PEEL
Deze behandeling gaat de eerste tekenen van veroudering vervagen, de teint 
doen stralen, pigmentvlekken doen verminderen en de teint verhelderen. 
Deze behandeling gaat de huid goed peelen en hydrateren met een 
aangenaam peel off masker. 

 ⃝ 45 minuten gezicht         € 104,00
 Gratis lichte dagmake-up

 ⃝ 90 minuten gezicht + decolleté      € 134,00
 Gratis lichte dagmake-up

AGE SUMMUM
Met de Age Summum behandeling is een mooie, jongere huid voor zowel 
vrouwen als mannen haalbaar. De behandeling vermindert rimpels, lijntjes, 
pigmentvlekken en geeft een stevigere en glanzende huid.

 ⃝ 50 minuten gezicht + decolleté      € 109,00
 Gratis lichte dagmake-up

LIFT SUMMUM
Deze behandeling gaat echt op de versteviging en lifting van het gezicht, hals 
en decolleté gaan werken, met een speciale peeling, “filler” en een masker 
voor het gezicht, hals en decolleté.

 ⃝ 50 minuten gezicht + decolleté     € 124,00
 Gratis lichte dagmake-up

AGE SUMMUM EYE TREATMENT
Dit is een oogbehandeling die bij alle behandelingen erbij geboekt kan
worden, maar u kunt uiteraard ook apart komen voor deze behandeling. 
Het resultaat is een mooie open blik met minder lijntjes en een strakkere huid!

 ⃝ Bij eender welke behandeling / merk           € 30,00
 ⃝ Losse behandeling         € 45,00
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Extra’s bij uw verzorging
Heeft u maar weinig tijd? Dan kunt u bij uw afspraak vragen naar 2
schoonheidsspecialisten! 1 persoon kan uw gelaat doen en de andere 
kan bijvoorbeeld een manicure of pedicure doen.

Wanneer u een extra bij uw behandeling kiest geniet u van 
10% korting op de extra’s, de prijs hier onder is al reeds met de 
korting eraf.

 ⃝ Oogmasker onderkant ogen     € 10,00
 ⃝ Oogbehandeling van Guinot     € 30,00
 ⃝ Wimpers verven       € 10,80
 ⃝ Wenkbrauwen verven      € 10,80
 ⃝ Wenkbrauwen epileren     € 10,80
 ⃝  Combi wenkbrauwen wax + verven   € 19,80
 ⃝ Bovenlip epileren met wax     €   9,00
 ⃝ Bovenlip en kin epileren met wax   € 13,50
 ⃝ Wangen epileren met wax    € 13,50
 ⃝ Gezicht epileren met wax     € 19,80 
 ⃝ Manicure (basis)       € 27,00
 ⃝ Pedicure (basis)              € 27,00
 ⃝ Spa paraffine verzorging      € 25,70
 ⃝ Microdermabrasie gelaat     € 30,00   

Zonder behandeling
 ⃝ Wimpers verven zonder behandeling  € 12,00
 ⃝ Wenkbrauwen verven zonder behandeling € 12,00
 ⃝  Combi wenkbrauwen wax + verven   € 22,00
 ⃝  Browlamination + ontharen    € 50,00
 ⃝  Browlamination + ontharen + verven   € 60,00
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Extra’s bij uw verzorging Lichaam & massage
RUGMASSAGE
Bij deze massage concentreren we ons voornamelijk op de rug, 
nek en schouders.

 ⃝ 30 minuten         € 40,00

LICHAAMSMASSAGE
Een volledige lichaamsmassage voor een totale ontspanning. 
Alle spieren maken we weer soepel en we stimuleren de doorbloeding.

 ⃝ 60 minuten         € 70,00

BODY SCRUB
De scrub zorgt voor een zuivere huid en verwijdert alle dode huidcellen.

 ⃝ 30 minuten         € 40,00

8



Definitieve ontharing
Voor veel mensen is het een drama: terugkerende beharing op de 
benen, de rug, de bovenlip. Scheren, harsen en ontharingscrêmes 
bieden slechts tijdelijk soelaas; de haren komen altijd terug. 
Het kán anders. Wanneer u bijvoorbeeld niet alleen het haar verwijdert, 
maar het probleem bij de wortel aanpakt -  het haarzakje! - oogst u 
blijvend resultaat. We doen dat met een hoog energetische lichtflits die 
een breedspectrumgolflengte kent van tussen de 650 en 950 nanometer. 
De haartjes zorgen voor een perfecte geleiding van de lichtenergie naar 
het haarzakje. Dankzij selectieve verhitting schakelen we het haarzakje 
uit zonder de huidstructuur te beschadigen. 
Het resultaat? Een langdurige ontharing die na verscheidene 
behandelingen permanent kan zijn. 

Is de behandeling veilig? 
De behandeling is uiterst veilig. De gebruikte apparatuur is een langere 
periode continu aan tests onderworpen en heeft een FDA-keurmerk. 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 
Er zijn gemiddeld tot acht behandelingen nodig met een pauze van 
zes weken tussen elke sessie. Haargroei verschilt van persoon tot persoon. 
De groei is afhankelijk van leeftijd, gewicht, metabolisme, hormonen, 
medicatie en etnische achtergrond. 

Ondanks deze verschillen doorloopt elk haartje drie ontwikkelingsfasen:
- Actieve fase of anagene fase: tijdens deze fase groeien onze haren en is er 
rond de haarwortel pigment of melanine aanwezig. 
Ongeveer 85 procent van al onze haren bevindt zich in deze fase. 
- Regressieve fase of catagene fase: een periode van twee weken waarbij een 
actieve haar stopt met groeien. Zo’n 5 procent van onze haren bevindt zich in 
deze fase. 
- Rustfase of telogene fase: deze periode duurt zo’n zes weken. Daarna vallen 
de haren spontaan uit en begint een nieuwe groeicyclus. 
Ongeveer 10 procent van de haren bevindt zich in deze fase. 

Het laser- en IPL-licht werkt in op de pigmentatie of melanine in de haren. We 
kunnen de haren dus alleen behandelen wanneer ze zich in de eerste fase 
bevinden. Omdat niet alle haren tegelijk in deze groeifase verkeren, zijn er 
verscheidene behandelingen nodig. 
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Komt elke beharing in aanmerking? 
In principe komt elke beharing in aanmerking. Dankzij deze methode kunnen 
we overal op het lichaam de ongewenste haargroei permanent verwijderen. 
Er geldt slechts één restrictie en dat is dat uw haar niet te blond mag zijn. 
Blonde haren duiden immers op te weinig pigment voor een goede verhitting 
en geleiding van de lichtenergie naar het haarzakje. Ook een huid die 
gebruind is door de zon of zonnebank mag niet worden behandeld. 

Is deze methode voor iedereen geschikt?
Gemiddeld 7 tot 9 procent van de bevolking reageert niet of nauwelijks op 
ontharing door laserlicht of lichtpulsen. Dit zijn de zogenaamde ‘non-respon-
ders’. Er bestaan geen tests die op voorhand kunnen aantonen of u tot deze 
groep behoort. Daarom kiest u na drie sessies zelf of u de behandeling 
voortzet. De uitgevoerde behandelingen worden niet terugbetaald. 

Welke voorzorgen neemt u zelf? 
- Laat een aantal dagen vóór elke behandeling uw haren groeien, ongeveer 
1 à 2 mm. Zo zorgen ze voor een perfecte geleiding van de lichtenergie naar 
het haarzakje. 
- Tot na de laatste behandeling mag u uw haren niet meer harsen of epileren 
met een pincet. En dat vanaf vier weken vóór de eerste behandeling. 
Scheren of ontharen met een crême mag wel. 
- Stel uw huid niet meer bloot aan zon of zonnebank. De UV-stralen kunnen 
uw pigment verstoren. Bedek zorgvuldig de delen die u laat behandelen: vanaf 
vier weken vóór de eerste behandeling tot vier weken na de laatste 
behandeling. 
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- Moet u toch in de zon? Gebruik daneen sunblock met factor 
30 tot 50. 



Dames (prijzen per behandeling)
 

 ⃝ Kin                €    40,00
 ⃝ Bovenlip               €    40,00
 ⃝ Bovenlip en kin            €    60,00
 ⃝ Bovenlip, kin en wangen          €    85,00
 ⃝ Bovenlip, kin, wangen en kaaklijn              € 110,00 
 ⃝ Oksels               €   70,00
 ⃝ Bikini (sliprand tot buitenkant liezen)     €   75,00
 ⃝ Bikini (stringlijn tot buitenkant liezen)     € 125,00
 ⃝ Bikini extra                     € 220,00
 ⃝ Bovenarmen               € 150,00
 ⃝ Onderarmen                    € 150,00
 ⃝ Bovenbenen                       € 250,00
 ⃝ Onderbenen                     € 200,00
 ⃝ Kleine zones (navel, tepel, et cetera)      €   40,00

Heren (prijzen per behandeling)
 

 ⃝ Kraaglijn                         € 115,00
 ⃝ Gelaat                         € 150,00
 ⃝ Oksels               €   75,00
 ⃝ Buik                          € 200,00
 ⃝ Borstkas                          € 200,00
 ⃝ Bovenrug                        € 250,00
 ⃝ Onderrug                        € 150,00
 ⃝ Bovenbenen                 € 350,00
 ⃝ Onderbenen                       € 300,00
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Anti- age behandeling
De huid verandert met de jaren. Ze begint fijne lijntjes te vertonen, de 
elasticiteit neemt af en de textuur wordt grover. In bepaalde gevallen 
ontstaan er pigmentvlekken en ontsierende vaatjes. 
Wellfas schoonheidsinstituut Brasschaat gaat al deze   
verouderingsverschijnselen tegen. 

Hoe pakt Wellfas schoonheidsinstuut Brasschaat couperose aan? 
Wij werken op basis van Intense Pulsed Light (IPL). Uw huid wordt dus 
behandeld met licht. Wanneer uw huid het licht heeft opgenomen, zet ze het 
om in warmte. Hierdoor verkleinen de poriën, zodat uw huid frisser oogt en 
haar textuur verbetert. Op diepe groeven heeft IPL geen effect. 

Is de behandeling veilig? 
Omliggende weefsels en huid blijven gedurende de behandeling onaangetast. 
Er is geen kans op littekenvorming. De gebruikte apparatuur is bovendien 
uitgebreid getest en heeft een FDA-keurmerk. 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 
Meestal wordt volstaan met twee tot vijf behandelingen. Na twee sessies 
treedt al een forse verbetering op. De periode tussen twee behandelingen 
moet minstens vier weken of langer zijn. De genoemde prijzen gelden per 
behandeling.

Is de huidverjonging permanent? 
De behandeling heeft een langdurig resultaat. In de loop van de tijd kunnen er 
echter nieuwe verouderingsverschijnselen optreden. Zo zijn er uitwendige 
factoren die uw huid opnieuw kunnen beschadigen, zoals roken of 
blootstelling aan de zon, en erfelijke factoren, zoals couperose. Ook de 
reguliere veroudering blijft bestaan.  Wilt u de kans op hernieuwde 
veroudering verminderen? Gebruik dan een crème met een goede 
beschermingsfactor (30 of meer) en stop met roken.

Hoe reageert de huid op de behandeling? 
Direct na de behandeling kan uw huid er rood uitzien en een beetje irriteren, 
zoals bij een zonnebrand. We raden u aan de laser repair-crème van 
Bergman te gebruiken.
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Welke voorzorgsmaatregelen neemt u zelf?                                                                
Stel uw huid niet meer bloot aan zon of zonnebank. De UV-stralen kunnen uw 
pigment verstoren. Bedek zorgvuldig de delen die u laat behandelen. Dit dient 
u te doen vanaf vier weken vóór de eerste behandeling tot vier weken na de 
laatste behandeling. Moet u toch in de zon? Gebruik dan een sunblock met 
factor 50. 

 ⃝ Ogen                  € 90,00
 ⃝ Gezicht, inclusief poriënverkleining          € 150,00
 ⃝ Hals                            € 150,00
 ⃝ Decolleté                           € 150,00
 ⃝ Gezicht + hals                          € 250,00
 ⃝ Gezicht + hals + decolleté                     € 350,00

COMBINATIE ANTI AGE BEHANDELING
 ⃝ Anti-age volledig gezicht + pigmentvlekken gedeeltelijk  € 200,00          
 ⃝ Anti-age volledig gezicht + couperose gedeeltelijk   € 200,00
 ⃝ Anti-age volledig gezicht + couperose volledig     € 250,00
 ⃝ Anti-age volledig gezicht + pigment + couperose gedeeltelijk € 300,00   
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Couperose verwijdering
Couperose herkent u aan uitgezette, verwijde adertjes in uw gezicht. 
Meestal bevinden ze zich op de wangen en de neus. 
Deze aandoening komt veel voor en is volkomen onschuldig. Toch 
storen veel mensen zich eraan omdat ze het ontsierend vinden voor hun 
gezicht, of omdat couperose soms een onaangenaam gevoel kan geven. 
Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer men overstapt van een koude 
naar een warme omgeving. Men krijgt een vreemd soort warmtegevoel, 
wat zich onder meer uit in een rood aanlopend gezicht en onaangename 
tintelingen. Doorgaans is couperose erfelijk bepaald en het is dan ook 
moeilijk te voorkomen. Zonlicht (zonneschade) en/of roken kunnen de 
aandoening verergeren. Het gebruik van een goede zonnefactor kan het 
ontstaan van couperose verminderen. 

Hoe pakt Wellfas schoonheidsinstituut Brasschaat couperose aan? 
Wij behandelen couperose met gepulst licht van 540 nanometer of met 
laserlicht van 1064 nanometer. Uw couperose wordt eerst uitvoerig 
onderzocht tijdens een raadpleging door onze laserspecialist. Pas daarna 
beslissen we welke methode voor u het meest geschikt is. 

Is de behandeling veilig? 
De behandeling is uiterst veilig. Omliggende weefsels en huid blijven tijdens 
de behandeling onbeschadigd. Er is geen kans op littekenvorming. 
De gebruikte apparatuur is bovendien uitvoerig getest en heeft een 
FDA-keurmerk. 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 
In de regel is na twee behandelingen al een forse verbetering merkbaar. In 
sommige gevallen zijn er drie tot vijf sessies nodig. Dat is afhankelijk van de 
hoeveelheid couperose. De periode tussen twee behandelingen moet 
minstens drie weken of langer zijn. De genoemde prijzen gelden per 
behandeling.

Is de couperose blijvend weg? 
De behandelde vaatjes komen niet meer terug, maar de erfelijke aanleg blijft 
bestaan. In de loop van de tijd kunnen er dus weer nieuwe vaatjes opduiken. 
Wilt u het ontstaan van couperose verminderen, gebruik dan een crème met 
een goede zonnefactor (30 of meer). 
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Hoe reageert de huid op de behandeling ? 
Direct na de behandeling kan uw huid rood zijn en irriteren. We raden u aan 
de laser repair-crème van Bergman te gebruiken. De behandelde huid kan in 
bepaalde gevallen ook zwellen of korstjes vertonen. 
Die verdwijnen weer na een week. 
Meestal worden de behandelde vaatjes donkerder. 
Aanvankelijk lijkt het dat de couperose verergert, maar maakt u zich geen 
zorgen: dit is een goed teken. Het toont aan dat de vaatjes beschadigd zijn 
en snel zullen verdwijnen. Wilt u de couperose in de tussentijd enigszins 
camoufleren, dan is het geen enkel probleem om make-up te gebruiken.
 
Welke voorzorgen neemt u zelf? 
Vermijd een sterke doorbloeding van uw gelaat. We adviseren u vanaf drie 
dagen vóór de behandeling tot zeven dagen erna de volgende activiteiten 
niet te 
ontplooien: 
- sporten 
- naar de sauna gaan 
- bukken met het hoofd naar beneden 
- alcohol drinken 
- zware inspanningen leveren 
- peelings of scrubcrèmes gebruiken 

Bedek zorgvuldig de delen die u laat behandelen. 
Dit dient u te doen vanaf vier weken vóór de eerste behandeling tot vier 
weken na de laatste behandeling. 
Moet u toch in de zon, gebruik dan een sunblock met factor 50. 

 ⃝ Wangen                            € 75,00
 ⃝ Wangen + neus                         € 90,00
 ⃝ Wangen + neus + kin                  € 100,00
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Pigmentvlekken verwijdering
Vaak zijn pigmentvlekken erfelijk bepaald, maar het is goed mogelijk 
dat ze later pas optreden. Om die reden is er in het preventieve traject 
weinig aan te doen. Waar u wél rekening mee kunt houden: de zon heeft 
er doorgaans geen positief effect op. De pigmentvlekken nemen toe 
of ze worden donkerder van kleur.

Hoe pakt Wellfas schoonheidsinstituut Brasschaat de pigmentvlekken 
aan?               
Wij behandelen pigmentvlekken met gepulst licht van 540 of 570 nanometer. 
Is de behandeling veilig?  De behandeling is uiterst veilig. Omliggende 
weefsels en huid blijven tijdens de behandeling onbeschadigd. Er is geen kans 
op littekenvorming. De gebruikte apparatuur is bovendien uitvoerig getest en 
heeft een FDA-keurmerk. 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 
Meestal kunt u volstaan met drie behandelingen, maar het is goed mogelijk 
dat na één behandeling al een forse verbetering optreedt. In sommige 
gevallen zijn meerdere sessies nodig. Dat hangt onder meer af van de grootte 
van de pigmentvlekken en de hoeveelheid. De periode tussen twee 
behandelingen moet drie weken of langer zijn. De genoemde prijzen 
gelden per behandeling.

Zijn de pigmentvlekken blijvend weg?
De behandelde vlekken blijven weg, maar de erfelijke aanleg blijft bestaan. 
Het is dus mogelijk dat in de loop van de tijd nieuwe pigmentvlekken ontstaan. 
Om dat te verminderen, verdient het voorkeur om zonnefactor 50 te gebruiken.

Hoe reageert de huid op de behandeling ? 
Direct na de behandeling kan uw huid rood zijn en irriteren. We raden u aan 
de laser repair-crème van Bergman te gebruiken. De behandelde huid kan 
soms ook zwellen of korstjes vertonen. Gemiddeld na een week verdwijnen 
die weer. In de meeste gevallen worden de behandelde pigmentvlekken 
donkerder. Aanvankelijk lijkt het pigment te verergeren, maar maakt u zich 
geen zorgen: dit is een goed teken. 
Het toont namelijk aan dat het pigment beschadigd is en snel zal verdwijnen. 
Wilt u het pigmentvlekje in de tussentijd enigszins camoufleren, dan is het 
geen enkel probleem om make-up te gebruiken. 
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Welke voorzorgsmaatregelen neemt u zelf?                                                              
Stel uw huid niet meer bloot aan zon of zonnebank. De UV-stralen kunnen uw 
pigment verstoren. Bedek zorgvuldig de delen die u laat behandelen. 
Dat dient u te doen vanaf vier weken vóór de eerste behandeling tot vier 
weken na de laatste behandeling. 
Moet u toch in de zon, gebruik dan een sunblock met factor 50.
 

 ⃝ Gezicht gedeeltelijk                   € 75,00
 ⃝ Gezicht volledig                   € 150,00
 ⃝ Decolleté                            € 150,00
 ⃝ Handen                            € 125,00
 ⃝ Hals                            € 125,00
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Harsen
GEZICHT

 ⃝ Wenkbrauwen                          € 10,00*
 ⃝ Bovenlip                            € 10,00*
 ⃝ Bovenlip en kin                   € 15,00*
 ⃝ Wangen                                € 15,00*
 ⃝ Bovenlip, kin, wangen, kaak        € 22,00*

* -10% bij een gezichtsbehandeling

LICHAAM
 ⃝ Oksels                                € 16,00
 ⃝ Bikinilijn ( randje )             € 18,00
 ⃝ Bikinilijn ( string )       € 27,00
 ⃝ Bikinilijn ( alles )       € 36,00
 ⃝ Onderbenen                              € 26,00
 ⃝ Bovenbenen        € 31,00
 ⃝ Onderbenen + achterkant bovenbenen     € 36,00
 ⃝ Benen volledig                   € 46,00
 ⃝ Onderarmen ( tot ‘mouwtje’ )              € 26,00
 ⃝ Armen                             € 31,00
 ⃝ Rug                               € 41,00
 ⃝ Borstkas + buik                  € 41,00
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Manicure
Een wekelijkse manicure doet wonderen voor uw nagels en nagelriemen.  
Niet alleen wordt een snellere nagelgroei bevorderd, ook worden uw 
nagels met elke manicure weer een beetje sterker.

WELLNESS-MANICURE
Bij deze behandeling verzorgen we niet alleen uw nagels en uw handen – nee, 
we gaan veel verder. Tot aan uw elleboog wordt u verzorgd! Wat dat allemaal 
inhoudt? Vijlen, verzorging van de nagelriemen, peeling, handbad, verzorging 
van de nagels, masker, massage en een basislak.

 ⃝ 60 minuten                           € 66,00

BASISMANICURE
Onder deze behandeling vallen onder meer het vijlen van uw nagels, de 
verzorging van de nagelriemen, verwijderen van velletjes en een basislak. 
De basismanicure wordt afgesloten met een handcrème.

 ⃝ 30 minuten                            € 30,00*
*  -10% bij een gezichtsbehandeling 

SPA PARAFFINE-VERZORGING
Een heerlijke verzorging van uw handen met een masker en de paraffine.

 ⃝ 20 minuten                           € 28,00*
*  -10% bij een gezichtsbehandeling

EXTRA’S
 ⃝ Lakken enkel bij een manicure       € 13,00*
 ⃝ French lakken enkel bij een manicure    € 17,00*
 ⃝ Polijsten               € 10,00*
 ⃝ Handbad of nagelbad            €   5,00*

*  -10% bij een gezichtsbehandeling
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Pedicure
Uw voeten dragen u door het leven. Elke dag dragen ze uw gewicht en, 
wanneer we bijvoorbeeld werken of sporten, torsen ze een veelvoud aan 
kilo’s mee. 
Zijn uw schoenen eigenlijk wel goed afgestemd op uw voeten? 
Of besteedt u er mogelijk te weinig aandacht aan?

WELLNESS-PEDICURE
Bij deze behandeling verzorgen wij u van teen tot knie. 
Wat u kunt verwachten? 
Een voetbad, het knippen van de nagels, het verwijderen van eelt, peeling, 
een masker, een massage en een basislak.

 ⃝ 60 minuten         € 66,00 
  
BASISPEDICURE
Nagels knippen, eelt verwijderen, de verzorging van de nagelriemen en
voetcreme. 

 ⃝ 30 minuten           € 30,00*
 ⃝ 45 minuten           € 45,00*
 ⃝ 60 minuten           € 60,00*

*  -10% bij een gezichtsbehandeling

SPA PARAFFINE-VERZORGING
Een heerlijke verzorging van de voeten met een masker en paraffine.

 ⃝ 30 minuten           € 28,00*
*  -10% bij een gezichtsbehandeling
 
EXTRA’S

 ⃝ Lakken enkel bij een pedicure        € 13,00*
 ⃝ French lakken enkel bij een pedicure     € 17,00*
 ⃝ Polijsten                € 10,00*

*  -10% bij een gezichtsbehandeling
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Gellak
Mooi gelakte nagels voor +/- 3 weken!

GELLAK MET MANICURE 
Wat doen we? Vijlen van uw nagels, de verzorging van de nagelriemen, 
verwijderen van velletjes, de  gellak en een handcrème.

 ⃝           € 43,00

GELLAK MET EEN PEDICURE
 ⃝ Basispedicure 30 minuten met gellak   € 43,00
 ⃝ Basispedicure 45 minuten met gellak   € 58,00
 ⃝ Basispedicure 60 minuten met gellak   € 73,00
 ⃝ Wellness-pedicure met gellak     € 79,00     

   
GELLAK
Bij deze behandeling brengen wij enkel de gellak aan op handen of voeten.
Geen manicure of pedicure inbegrepen, ook geen nagels knippen / vijlen!

 ⃝           € 29,00

GELLAK VOLLEDIG VERWIJDEREN MET MANICURE
Bij deze behandeling verwijderen wij de gellak volledig! We weken de gellak 
eraf met een speciaal product, vijlen van uw nagels, de verzorging van de 
nagelriemen, polijsten, verwijderen van velletjes en een verstevigende 
nagellak. De behandeling wordt afgesloten met een handcrème.

 ⃝           € 38,00

GELLAK VERWIJDEREN VOOR NIEUWE GELLAK
We verwijderen de oude laag gellak zodat er weer een ander kleurtje op de 
nagels kan.

 ⃝           € 12,00
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Microblading WENKBRAUWEN

Microblading is er voor iedereen die te allen tijde mooie wenkbrauwen  
willen hebben, voor mensen die weinig tijd hebben én voor hen die 
haartjes ontbreken. Ideaal onder alle omstandigheden ook tijdens het 
sporten, in de sauna en in het zwembad. 

WAT IS MICROBLADING?                 
Microblading is een pigmentatiemethode waarmee 
hypoallergene pigmenten in de dermale laag van de huid worden aangebracht. 
Met ultra dunne naaldtjes en pigment wordt er een wenkbrauw gezet. Dit lijkt 
een soort van mesje, maar het zijn eigenlijk naaldjes op een rij. We kunnen 
met deze techniek zeer fijn werken waardoor de haartjes net echt lijken. 

HOE BRENGEN WE HET AAN?   
Door middel van fijne naaldjes worden in de opperhuid – het bovenste laagje 
van onze huid – op een nagenoeg pijnloze manier natuurlijke pigmenten 
aangebracht. De pigmenten bestaan uit plantenextracten en mineralen, die 
vooraf zijn getest op mogelijke allergische reacties. 

HOE LANG BLIJFT HET ZITTEN?
Doordat de haartjes zo fijn zijn, zal het na 1 jaar ver verdwenen zijn. 
Dat vervagen is afhankelijk van persoon tot persoon. 
Uw levenswijze, natuurlijke celvernieuwing, medicatie, afweersysteem en de 
invloed van UV-licht spelen een rol. 
Wij adviseren dat u elk jaar terug komt om het resultaat mooi te houden.

 ⃝ Microblading Wenkbrauwen                       € 300,00

Steeds inbegrepen in de prijs: 
1ste behandeling, retouche na min. 8 en max. 10 weken. 

Nabehandelingscreme sensitivity aankoop in Parfas. 
Voor een bijwerking binnen 10 maanden  (door ons gezet) is 50% korting op 
de normale prijs van toepassing, deze prijs is voor 1 behandeling.
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Make-up
Het kiezen van make-up is, evenals het uitzoeken van kleding, een heel 
persoonlijke zaak. Het moet bij u passen en u moet zich er prettig bij 
voelen; elk gezicht is immers uniek. Niet iedereen excelleert in het kiezen 
van de juiste make-up. En niet iedereen vindt het leuk hier tijd aan te 
besteden. Herkent u zich hierin? Dan is een persoonlijk make-upadvies 
voor u zeer interessant. Ons advies richt zich op het gebruik van de 
juiste kleuren en de juiste producten. Met de kleuren die het beste bij u 
passen, kunt u er ineens heel anders uitzien. 

PERSOONLIJK MAKE-UP ADVIES
Bepalende factoren voor uw make-up-advies: 
- het type van de huid
- de kleur van de ogen
- de gezichtsvorm
- het gewenste effect

 ⃝ 60 minuten                     € 65,00

DAGMAKE-UP 
Een lichte make-up

 ⃝ 20 minuten          € 25,00

BRUIDSMAKE-UP
Inclusief proef make-up

 ⃝           € 60,0

AVONDMAKE-UP
Hebt u een feest, een receptie, een gala, een bijzondere gelegenheid? 
Of is uw dag als alle andere, maar wilt u er toch extra mooi uitzien? 
Dan is dit iets voor u!  
       

 ⃝ 30 minuten          € 35,00 
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Onze huisregels

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Bij verhindering dient de cliënt de afspraak zo spoedig mogelijk, 
en uiterlijk 24 uur vóór de betreffende afspraak, te annuleren. 
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zijn wij genoodzaakt 
om 50 procent van de kosten in rekening te brengen van de door u geboekte 
verzorging. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd 
in de salon 
arriveert, verkorten wij de behandeltijd, zonder dat wij iets op de prijs in minde-
ring brengen. 
 
VOOR U ZELF EN ANDERE KLANTEN 
Zorg ervoor dat u op tijd komt, zodat we in alle rust aan uw behandeling kun-
nen 
beginnen. Voor zowel uw eigen rust als die van de andere aanwezige klanten, 
vragen we u vriendelijk uw gsm uit te schakelen. 
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