CARICIA

NAIL STUDIO

Kelly Steenssens

Manicure							€ 17
Lakken							€ 7
Gellak								€ 27
Verwijderen Gellak + aanbrengen nieuwe Gellak			
€ 32
Verwijderen Gellak + manicure					
€ 20
MAKE UP
Dag make-up 					
€ 20
Avond make-up						€ 25
Bruidsmake-up (incl. proefbeurt)					€ 35
Verven wimpers						€ 10
Verven wenkbrauwen						€ 8
Workshop make up						€ 39

PRIJSLIJST
CARICIA					Openingsuren:
Kelly Steenssens					enkel op afspraak
Ruisbroekdorp 17					
2870 Ruisbroek					maandag, zondag en
T. 0479 33 12 13					
feestdagen gesloten
info@caricia.be
Facebook: Schoonheidssalon Caricia
CARICIA werkt met de hoogwaardige producten van diego dalla palma professional. Het
Italiaanse merk is gekend voor zijn kwaliteit en het streven naar huidverbetering. Zo zijn alle
producten geschikt voor elke huid, ook de uiterst gevoelige en allergische huiden.

PERMANENTE MAKE UP
Prijzen en informatie op aanvraag
LASERONTHARING
Prijzen en informatie op aanvraag
MASSAGES

www.diegodallapalmapro.be

Schouder, nek en rugmassage 		

30 min.			

€ 30

Volledige lichaamsmassage		

60 - 90 min.		

€ 50 - € 70

Voor alle verzorgingen zijn er geschenkbons beschikbaar.
Af te halen in het instituut. De geschenkbons zijn 1 jaar geldig.
Prijzen geldig tot en met 31 december 2017.

GELAATSVERZORGINGEN diego dalla palma professional

MANNENVERZORGINGEN

SUPPLEMENT

ABSOLUTE PURITY						€ 50

DETOX ANTI STRESS						€ 55

LIP & EYE TREATMENT						€ 12

Diepe zuivering en ontgifting van de huid.

Diepe reiniging van de huid, om onzuiverheden te verminderen en talgproductie
in evenwicht te brengen.

Beschermt de huid rond de gevoelige zones van de ogen en lippen tegen de eerste
tekenen van veroudering. Vermindert de kenmerken van vermoeidheid (wallen en donkere kringen).

OXYGENATING CARE						€ 57
Voor een betere toevoer van zuurstof naar de weefsels en een meer
energieke vitale en heldere huid.

RESTORED HYDRATION 					

REVITALIZING ANTI AGE 					

€ 55

Speciaal voor een rijpere huid die tekenen van veroudering vertoont.
Ontworpen om de veerkracht en de stevigheid van de mannenhuid te herstellen.

HIGH ACTIVE VITAMIN C: 79%					

€ 15

Vermindert rimpels en andere tekenen van huidveroudering, verbetert de teint
en de uitstraling van de huid en beschermt de huid tegen invloeden van buitenaf.

€ 57

Voor een gedehydrateerde en droge huid te vernieuwen en haar welzijn te herstellen.

SENSITIVE BUT STRONG 					

€ 57

Speciale anti-age verzorging voor de meeste gevoelige en couperose huid.

ENEMY TOXINS, FRIENDLY SKIN 				

€ 57

Voor overtollig talg te verwijderen en irritaties van een acne gevoelige huid te verlichten.

ICON TIME

					

€ 60 - 65 - 70

Drie verschillende anti-age verzorgingen afhankelijk van de leeftijd van uw huid.
REVITALIZING: We stellen het anti-age proces zoveel mogelijk uit.
REDENSIFYING: Voor het bestrijden van de eerste tekenen van veroudering.
SKIN RENEWAL: Het regenereren en herstellen van de huid om de huid jong en fris te maken.

V-LIFT			 					€ 77

GELAATSVERZORGINGEN Bio Balance

ONTHARINGEN

MINI FACIAL							€ 20
Korte verzorging: dieptereiniging, verwijderen onzuiverheden en dagcrème.

BASIS VERZORGING

					€ 45

Reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, ontharen wenkbrauwen en/of bovenlip,
massage, masker en dagcrème.

ANTI-STRESS VERZORGING 					

€ 55

Rug-, nek- en schoudermassage, reiniging, peeling, gelaatsmassage,
masker, handenmassage en dagcrème.

Liftende en verstevigende behandeling. Lifting van de weefsels en
versteviging van de huid. De nieuwe facelift zonder pijnlijke ingreep.

YOUTH VENOM

				

€ 90

De nieuwe, intensieve behandeling voor diepe rimpels en expressielijnen.
Het ontspant, maakt voller en effent de huid.

SEASONAL TREATMENT 				
Een heldere en stralende huid.

€ 60

Iedere gelaatsverzorging (uitgezonderd de mini facial) bestaat uit: reiniging, exfoliëring,
epileren wenkbrauwen, ontharen bovenlip en/of kin, verwijderen van onzuiverheden,
relaxerende massages, masker en raadgevingen specifiek over uw huidtype.

Oksels								€ 10
Schouders							€ 16
Onderbenen							€ 16
Bovenbenen							€ 13
Bovenbenen + knie						€ 16
Benen volledig							€ 25
Bovenlip							€ 7
Kin								€ 7
Volledig gelaat							€ 17
Armen								€ 16
Bikinilijn							vanaf € 9
Braziliaanse bikinilijn						€ 15
Volledige schaamstreek dames					€ 30
Borst								€ 15
Buik								€ 15
Rug								€ 20
Wenkbrauwen (bijwerken)					€ 8

