IM�GO

Prijslijst Per 1 januari 2019

schoonheidssalon

Hydradermie: (90 minuten) lntensieve gelaat- en halsbehandeling

€ 86,50

Hydradermie-plus: (120 minuten) Zeer intensieve behandeling voor
de rijpere huid lnclusief speciale serums voor ogen en hals. lnclusief rugmassage

€ 119,95

Hydralift: (60 minuten) Liftende behandeling (alleen in kuurverband)

€ 59,95

Hydradermie-lift: (90 minuten) Liftende behandeling, met je gezicht naar de
fitness. inclusief masker en massage.

€ 104,50

Superhydradermie-lift: (120 minuten) Zeer intensieve behandeling
voor zowel de huid als de spieren in het gezicht. Met speciale gels en ampullen
komt u huid in optimale conditie

€ 136,--

Micro-dermabrasie (*): (60 minuten) Zeer intensieve behandeling waarbij
de huid vacuum wordt getrokken en dode huidcellen door micro kristallen
worden verwijdert

€ 62,50

Micro-dermabrasie - confort (*): (90 minuten) Combinatiebehandeling tussen
Microdermabrasie en Hydradermie

€ 125,50

Micro-dermabrasie Anti-Aging (*): (90 minuten) De perfecte combinatie
Sterk stimulerende en hydraterende behandeling middels Collageenvliesmasker

€ 120,50

dermabrasie kuren (*): (60 minuten) Geschikt voor acne, littekens,
rimpelvermindering enz. (in overleg met schoonheidsspecialiste)
van 3 behandelingen 10% korting

€ 168,75

van 5 behandelingen 15% korting
van 10 behandelingen 15% korting + gratis zonproduct + collageenvlies
(*) Bij alle micro-dermabrasiebehandelingen zijn producten voor thuisgebruik noodzakelijl<
Aromatic behandeling: (90 minuten) Een ontspannende behandeling met
speciaal op uw huid afgestemde aroma's

€ 69,95

Incl epileren:

€ 75,95
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* met onze Vip-Card spaart u voor gratis producten

Hydra peeling: (75 minuten) lntensieve fruitzuurbehandeling
Het "Peeling" effect voor een gladde huid die er weer als nieuw uitziet

€ 74,95

Hydra peeling Kuur: 2 behandelingen (bij 1 behandeling betalen)

€ 128,50

st
e

Liftosome behandeling: (75 minuten) met vitamine C,E,F welke een
verstevigend, "liftend" en ontspannend effect geeft (aan te raden in kuurverband)

€ 77,95

Liftosome lift verstevigende behandeling met warmtemasker en
Vitamine C + spiertraining lift

€ 91,75

Kuur: 2 behandelingen in 2 weken (bij 1ste behandeling betalen)

€ 128,50

Uitgebreide klassieke behandeling Guinot: (75 minuten)
Reiniging, peeling, epileren, massage, masker, verzorgende creme

€ 68,00

Mini behandeling: (30 minuten) Reinigen, peeling, masker, verzorgende creme

€ 50,95

Microbiotic: (60 minuten) acnebehandeling

€ 60,50

zonder epileren

Incl epileren:

€ 69,75

Bruidsarrangement: Hydradermiebehandeling , proefmake-up, bruidsmake-up,
lipstift en poederdoos

€ 210,00

Epileren: (10 minuten) vanaf

€ 22,95

Verven wenkbrauwen of wimpers:

€ 20,75

tijdens de behandeling

€ 15,85

Verven wenkbrauwen en wimpers:

€ 29,95

tijdens de behandeling

€ 18,95

Harsen lip of kin:

E 29,95

Tijdens behandeling

€ 15,95

Harsen lip en kin:

€ 29,95

Tijdens behandeling

€ 20,15
€ 37,50
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Harsen onderbenen en bovenbenen

€ 62,50

Harsen bikinilijn/oksels

€ 28,50

Harsen hele been incl. bikinilijn

€ 63,50

Make-up+ advies (30 minuten, geen bruidsmake-up)

€ 38,00

Manicure

€ 29,95

Manicure incl. lakken

€ 38,50

Pedicure: 1ste afspraak

€ 36,50

Vervolgafspraak met regelmaat binnen 6 weken

€ 29,50

Permanente make-up:
lnclusief verdoving en 2 nabehandelingen
Eyeliner onder

€159,90

Eyeliner boven

€169,95

Gehele Eyeliner

€290,--

Wenkbrauwen

€269,--

Gehele Eyeliner + wenkbrauwen

€525,--
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IPL Definitief Ontharen Behandelprijzen in euro's per keer
Gezicht
-Wenkbrauw tussenstuk

€ 10,--

- Bovenlip

€ 20,--

-Wangen

€ 20,--

- kin

€ 20,--

- Hele gezicht

€

so,--

Bovenlichaam
- Hals

€ 20,--

-Nek

€ 30,--

-Oksels

€ 35,--

-Schouders

€

- Borsten vrouw (incl tepelhof)

€ 20,--

- Boven rug

€ 60,--

-Onderrug

€ 60,--

- Hele rug

€ 120,--

- Hele rug incl schouder

€ 175,--

- Buik

€ 75,--

- Borst man

€ 60,--

- Borst en buik

€ 120,--

so,--

Hand &arm
- Handen

€ 40,--

- Bovenarmen

€ 60,--

-Onderarmen

€ 50,--

- Hele armen

€ 100,--

Bikinilijn &benen
- Bikinilijn

€ 35,--

- Hele bikinilijn incl. schaamstreek

€

- Billen

€

so,--

- Bovenbenen excl bikinilijn
-Onderbenen
- Hele benen excl bikinilijn
-Voeten

€ 40,-

- onderbenen/bikini/oksel

€ 200,--
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Behandelingen Valmont

schoon heidssalon

Moisturizing vitality treatment Nature

Een aangename salonbehandeling die de huid niet alleen vitaliseert maar tevens

een vochtregulerende werking heeft, voor een aangenaam zacht en comfortabel
resultaat. Geschikt voor ieder huidtype en met name voor de vochtarme huid.

tijdsduur 75 minuten

€ 89,50

ICCT Lift treatment + massage met AWF Creme

lnnovatieve behandeling voor de rijpe huid met liftende en verstevigende

massages waardoor rimpels worden gladgestreken en een direct verstevigend
resultaat verkregen wordt.

tijdsduur 60 minuten.

€ 126,95

Regenerating vitality treatment met collageen

Vitaliserende behandeling met collageen voor de rijpere huid met een

regenererende werking waardoor een jeugdige uitstraling behouden blijft.

tijdsduur 75 minuten

€ 104,50

Repairing vitality treatment met collageen en Prime Regenera II

Vitaliserende behandeling met collageen en Prime Regenera II. Een herstellende

werking waardoor de huid weer als herboren voelt.

tijdsduur 80 minuten.

Combinatie Valmont - Guinot

€ 126,95

Privilege Lift

€ 146,95

AWF Lift

€ 141,00

Collageen fruitzuur

€ 119,25

Privilege Lift met ampul vanaf

Valmont ICCT AWF treatment

€ 154,50
€ 127,25

Wij houden rekening met uw komst.

Kunt u uw afspraak, geheel of gedeeltelijk, niet nakomen? Laat het dan minimaal
48 uur van te voren weten anders zijn wij helaas genoodzaakt om voor de
gereserveerde tijd kosten in rekening te brengen.
* voor een duobehandeling € 75,--,
1
* voor een gezichtsbehandeling € 40,-Schoonheidssalon
* voor een pedicure afspraak € 20,00

M H"GO

Cadeautip Geef een Cadeaubon
van uw Schoonheidssalon Imago

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Stoeiing 3a
Go 2 g PC Sterksel
T. 040-2030324

WWW. sa IO n i mag O. n I

