
 
Tarieven schoonheidsspecialiste 2022 
 
 
    Duur  Prijs   Strippenkaart*   
Schoonheidsbehandeling      
Quick Refresh Reinigen, scrub, onzuiverheden verwijderen, masker, 

serum, crème 
30 min  €             39,00   €                       195,00  

Clean it! 

Scrub reinigen, intensief onzuiverheden verwijderen, 
epileren wenkbrauwen, massage, zuiverend masker, 
serum, crème 

60 min  €             79,00   €                       395,00  

Take your time 

Reinigen, superfacialpeel met vliesmasker, onzuiverheden 
verwijderen, epileren wenkbrauwen, massage, masker, 
serum, crème 

60 min  €             79,00   €                       395,00  

Hydrating boost 

Reinigen, superfacialpeel, onzuiverheden verwijderen, 
epileren wenkbrauwen, intensief hydraterende masker, 
serum, crème 

60 min  €             89,00   €                       445,00  

Reset & Glow 

Reinigen, onzuiverheden verwijderen, superfacialpeel 
intens, epileren wenkbrauwen, massage, masker, serum, 
crème 

60 min  €             79,00   €                       395,00  

Pore-fessional 

Reinigen, onzuiverheden verwijderen, microdermabrasie, 
intensieve scrub, epileren wenkbrauwen, masker, serum, 
crème 

60 min  €             89,00    

       

Wimpers / wenkbrauwen      

Verven wimpers  (alleen mogelijk i.c.m. schoonheidsbehandeling)    €                9,00    

Verven wenkbrauwen (alleen mogelijk i.c.m. schoonheidsbehandeling)    €                9,00    
Verven wenkbrauwen incl. epileren / 
harsen wenkbrauwen      €             25,00   €                       125,00  
Henna wenkbrauwen incl. epileren / harsen 
wenkbrauwen      €             35,00   €                       175,00  

       

      

Harsen vrouwen      

Harsen bovenlip      €             12,00   €                         60,00  

Harsen kin      €             12,00   €                         60,00  



 
Harsen gezicht incl. epileren / harsen wenkbrauwen      €             22,00   €                       110,00  

Harsen oksels      €             18,00   €                         90,00  

Harsen bikinilijn       €             22,00   €                       110,00  

Harsen onderbenen      €             22,00   €                       110,00  

Harsen bovenbenen      €             22,00   €                       110,00  

Harsen onder- en bovenbenen      €             38,00   €                       190,00  

Harsen borst of rug      €             25,00   €                       125,00  

Harsen rug + schouders      €             30,00   €                       150,00  

       

Harsen mannen      

Harsen oksels      €             25,00   €                       125,00  

Harsen onderbenen      €             32,50   €                       162,50  

Harsen bovenbenen      €             32,50   €                       162,50  

Harsen onder- en bovenbenen      €             60,00   €                       300,00  

Harsen buik      €             32,50   €                       162,50  

Harsen borst       €             32,50   €                       162,50  
Harsen buik en borst      €             60,00   €                       300,00  

Harsen onderrug of schouders      €             32,50   €                       162,50  

Gehele rug      €             60,00   €                       300,00  
 

* Bij enkele behandelingen is het mogelijk een strippenkaart af te nemen. Indien je een strippenkaart van 6 behandelingen afneemt en het gehele bedrag vooraf betaalt, krijg je de 6e behandeling gratis.  
Let op: niet alle verzekeraars gaan met deze strippenkaart akkoord.  

 


