Semi permanente make-up

Laserbehandeling

Microblading

299 €

Powderbrows

399 €

Lippigmentation

399 €

Deepliner bovenooglid

200 €

Maandelijks komt onze collega van het

Deepliner boven & onderooglid

249 €

Laserkabinet bij ons in het salon de

Deeplinder onder ooglid

99 €
299 €

Eyeliner boven & onder ooglid

399 €

Eyeliner onder ooglid

149 €

Designliner bovenooglid

349 €

Laseren schimmelnagels

behandelingen uitvoeren met de nieuwste
lasertoestellen.
Voor prijzen of afspraken, contacteer ons

Prijzen microblading, powderbrows en
lippigmentatie zijn incusief bijwerking op
8 weken. Bijwerken eyeliners is + 50 €.
Voor meer info en bijwerkingsprijzen,
contacteer ons !

Massages
Ontspannende rugmassage

30 min 50 €

Relaxerende maar stevige
lichaamsmassage

60 min 70 €

Herbalanceringsmassage

70 min 75 €

FOLLOW ME

Vrijheid 16
2320 Hoogstraten

PRIJSLIJST

Eyeliner bovenooglid

Permanente ontharing

www.facebook.com/bodylanguagebymarieke

+ 32 472 85 86 77

bodylanguage_by_marieke

info@beautybymarieke.be
www.beautybymarieke.be

Skin treatments
Voor de skin treatments werken we met één van
's werelds meest vooraanstaand beautymerk
Dermalogica.

Manicure, gellak &
gelnagels

Ontharingen
Wenkbrauwen

15 €

Manicure

30 €

Bovenlip

9 €

Lakken van de nagels

12 €

Kin

9 €

Deep cleanse treatment

30 min

38 €

Gellak nagels (incl. korte manicure)

40 €

Bovenlip & kin

15 €

Skin treatment

60 min

70 €

Bijwerken gellak (afweken en nieuwe set)

45 €

Gelaat

22 €

Deluxe skin treatment

70 min

80 €

Armen onder/boven

25 €

Men's only skin treatment 60 min

60 €

Hele armen

30 €

Pro power peel

69 €

Oksels

15 €

30 min

Make-up & verven
Dag make-up

25 €

Dag make-up bij gelaatsbehandeling

20 €

Avond make-up

30 €

Bruidsmake-up (incl. proef make-up)

60 €

Verven wimpers

19 €

Verven wenkbrauwen

15 €

Pedicure
Medische pedicure

40 €

Gellak tenen

35 €

Pedicure met gellak

55 €

Gellak verwijderen

29 €

Lakken van de nagels

12 €

Bikinilijn

20 €

Onderbenen en knie

25 €

Hele benen

30 €

Rug & schouders

30 €

Borst/buik

35 €

Kanker beauty
behandelingen
Nieuwe set gelnagels met verlening (tips) 65 €

Special facial treatment

Nieuwe set gelnagels op eigen nagels

Herbalancering lichaams- 70 min 75 €
massage

55 €

Nieuwe set gelnagels french/babyboom 70 €
Bijwerking gelnagels

50/53 €

Verwijderen gel/gellak (incl. korte manicure) 30 €

70 min 79 €

