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prijslijst
HUIDVERZORGING

Loëlle kent geen standaard behandelingen als het om huidverzorging gaat. Immers geen mens is gelijk en iedere huid 
heeft op verschillende momenten verschillende behoeftes.

Wij werken in de salon als het om huidverzorging gaat met 2 merken, MATIS en DARPHIN. Beide lijnen hebben 
60 minuten en 75 minuten gezichtsverzorging, geheel op uw huidtype afgestemd. 

GELAATSBEHANDELING VAN 60 MINUTEN:
begint altijd met een welkomstmassage en is inclusief epileren.     s 54,00

Opbouw van de behandeling:
- Welkomstfase:  Welkomstmassage voor het gelaat
-  Reinigende fase:  Verwijderen van make-up op gelaat, ogen en lippen
- Ontharingsfase:  Epileren of harsen van de lip of harsen van de kin
-  Peelingsfase:  Gelaatspeeling
-  Dieptereiniging:  Verwijderen oppervlakkige verstoppingen
-  Verzorgende fase:  Opbrengen serum afgestemd op de huid
-  Ontspannende fase:  Uitgebreide massage en gelaatsmasker
-  Schoonheids fase:  Oog- en dagverzorging, advies en lichte make-up.

GELAATSBEHANDELING VAN 75 MINUTEN:
begint altijd met een welkomstmassage van het gelaat of lichaam 
en is inclusief epileren en het harsen van de bovenlip.      s 64,00

Opbouw van de behandeling: 
- Welkomstfase:  Welkomstmassage voor het gelaat
-  Reinigende fase:  Verwijderen van make-up op gelaat, ogen en lippen
-  Ontharingsfase:  Epileren en indien gewenst harsen boven de lip
-  Peelingsfase:  Gelaatspeeling en stoombad
- Dieptereiniging:  Verwijderen oppervlakkige verstoppingen
-  Verzorgende fase:  Opbrengen serum afgestemd op de huid
-  Ontspannende fase:  Uitgebreide massage, gelaatsmasker en oogmasker
-  Schoonheids fase:  Oog- en dagverzorging, advies en lichte make-up.
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VIP-BEHANDELINGEN VOOR HET GELAAT VAN 75 EN 90 MINUTEN

Voor die vrouw of man die het allerbeste voor hun huid willen, hebben wij speciale VIP-behandelingen geselecteerd.
Dit zijn behandelingen die qua opbouw gelijk zijn aan de 75 minuten behandeling, echter de producten zijn rijker, 
de massages langer en we werken met geselecteerde maskers die het toppunt van verzorging en ontspanning zijn. 

Het enige wat u hoeft te doen is tijd reserveren. Aan het begin van de behandeling bepalen we samen met u welke 
producten we gaan gebruiken en wat uw huid nodig heeft. De soort behandeling is dus afgestemd aan uw behoefte 
van dat moment. Als u kiest voor de uitgebreide VIP behandeling, kunt u dit even kenbaar maken bij de reservering. 
Dat is belangrijk voor onze voorbereiding.

VIP behandelingen MATIS en DARPHIN:
Als extra’s tijdens deze ultieme VIP behandelingen kunt u kiezen uit een hoofdhuidmassage of een voetmassage tijdens het 
masker. Uw huid krijgt een extra peeling en extra oog-en lipmasker. De gebruikte maskers tijdens deze VIP behandeling zijn 
speciaal geselecteerd met rijkere ingrediënten die een groot gevoel van luxe en welbehagen geven.

VIP 75:
welkomstmassage, extra peeling gelaat naar huidtype, oog en lipmasker verzorgend, keuze uit hoofdhuid- of voetmassage 
tijdens het masker 

Specifiek luxe masker van Darphin of Matis met vele rijke ingrediënten. 
Ter waarde van 15 t/m 30 euro. 

74 t/m 89 euro (type masker en prijs worden vooraf met u besproken)

VIP 90 minuten:
gelijk aan 75, met als extra een liftende massage van 15 minuten

84 en 99 euro

ACNE 

De behandeling van Acne is een zeer specialistisch werk. Wij hebben al 21 jaar ervaring op dit gebied. Naast de behande-
ling, hechten wij ook veel waarde aan voorlichting en verzorging. Wat kun je beter wel doen en wat niet. 

Deze behandeling wordt in bepaalde gevallen deels door de zorgverzekeraar vergoed. 

Acne behandeling 30 minuten s 36,00
Acne behandeling 60 minuten s 52,00
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HUIDVERBETERENDE BEHANDELINGEN

Couprose 15 minuten s 25,00
Steelwratjes tijdens een behandeling s 17,50
Steelwratjes per 15 minuten s 25,00 
Biopeeling s 69,00

Microdermabrasie s 75,00
Microdermabrasie 5 behandelingen 
(=10% korting)1 s 337,50

Microskinpolish s 95,00
Microskinpolish 5 behandelingen
(=10% korting)1 s 427,50

Mesotherapie gelaat   s 87,50
Mesotherapie gelaat 5 behandelingen
(=10% korting)1  s 393,75
Mesolift behandeling gelaat                      s 137,50                   
5 behandelingen (=10% korting)1  s 618,75

Mesotherapie lichaam                               s 65,00
Mesotherapie lichaam 5 behandelingen
(=10% korting)1 s 292,50
 

DOOR DE VERZEKERAAR VERGOED

Camouflage technieken s 37,50
Elektrisch epileren 20 minuten s 26,50
Acne behandeling, vanaf s 35,00
Lymfedrainage gelaat s 37,50
IPL lichtflits s	 	* 

CONTOUR VERBETERENDE BEHANDELINGEN

Universal contour wrap s 97,00
Contour wrap kuur3 bahandelingen 
(=10% korting s 262,00

HARSEN

Bikinilijn s 18,50
Hele armen s 22,00
Onder- of bovenarmen s 17,00
Gelaat s 22,00
Gelaat tijdens behandeling s 17,50
hals s 12,00
Bakkenbaarden uitgebreid s 13,00
Lip tijdens behandeling s 7,00
Kin tijdens behandeling s 7,00
Lip s 8,50
Kin s 8,50
Gehele benen + bikini s 45,00
Gehele benen s 40,00
Bovenbenen s 27,50
Onderbenen s 24,50
Oksels s 14,00
Rug s 25,00
Rug uitgebreid s 32,00
Buik of borst s 20,00
Buik en borst s 32,50
Billen s 22,50

VOETVERZORGING

Pedicure 30 minuten s 30,00
Pedicure 45 minuten s 40,00
- extra lak kleur bij pedicure behandeling s 12,50
Voetverzorging s 27,50
Voetverzorging incl. lakken s 35,00
VIP voet, incl. voetenbad, nagellak 
en aflakken s 45,00

MANICURE

Manicure incl. blanke lak s 25,00
Manicure en kleur lakken s 30,00
Paraffine pakking handen s 12,50
French manicure lakken s 17,50
French manicure lakken, incl. manicure s 37,50
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1 kiest u voor deze optie, dan betaalt u deze kuur in één keer bij de eerste behandeling
2 prijzen zijn inclusief nabehandeling binnen 6 weken
*   behandelingen worden op afspraak geoffreerd op basis van een persoonlijk intake-gesprek
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DIVERSEN

Epileren s 13,00
Epileren tijdens behandeling s 8,50
Verven wimpers s 13,00
Verven wimpers tijdens behandeling s 8,50
Verven wenkbrauwen s 12,00
Verven wenkbrauwen tijdens behandel. s 7,50
Epileren en verven wenkbrauwen en
wimpers s 31,00
(bij combinatie van 2 onderdelen 5% korting)

MAKE-UP

Dag- of avond make-up s 27,50
Bruids make-up, inclusief serum s 35,00
Proef make-up s 40,00
Make-up advies, uitgebreid: s 38,50
Make-up mannen: s 38,50

WELLNESSBEHANDELINGEN

Massage op warmwater matras 
30 minuten s 37,00
Shiatsu massage gelaat s 27,50
Uitgebreide voetmassage 20 minuten s 20,00
Hotstone massage 30 minuten s 31,00
Lichaamsmasssage 30 minuten s 28,00
Lichaamsmasssage 45 minuten s 42,00
Lichaamsmasssage 60 minuten s 56,00
Hoofdhuidmassage 3/ 4 s 13,00 
Voetmassage 3 s 13,00
Lichaamspeeling s 30,00 
Lichaamspakking s 40,00
(combinatie peeling en pakking: hoofdhuidmassage gratis)

3 alleen aangeboden als extra bij een behandeling
4 gratis bij een combinatiebehandeling lichaamspeeling en lichaamspakking

versie 15-04-2018  Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen zijn indicatief.  
Drukfouten voorbehouden. Met de uitgave van een recentere prijslijst, vervallen alle voorgaande prijslijsten.

Afspraken maken en/of annuleren kan alleen telefonisch.
Heeft u een afspraak en wilt u deze verzetten? Dit kan kosteloos tot 24 uur van tevoren.  
Wij zijn helaas genoodzaakt om afspraken die later worden geannuleerd door te berekenen.
Annuleringen via de mail worden niet geaccepteerd.
Kom in dat geval even langs of bel. Indien u de voicemail inspreekt, bellen wij u altijd binnen korte tijd terug.!


