GEZICHTSBEHANDELINGEN
Basisbehandelingen
40 minuten
60 minuten
90 minuten

BIJKOMENDE BEHANDELINGEN
€ 31,00
€ 42,50
€ 52,50

Aromatherapie
meerprijs € 7,50
Bovenstaande gezichtsbehandelingen op basis van etherische oliën
Acne behandelingen
Acne behandeling
Acne kuur (12 behandelingen)

€ 31,00
€ 310,00

SPECIALS VAN 90 MIN
Trattamento
Elk huidtype: intensieve verzorging met liftend effect

€ 65,00

Chocolat
Elk huidtype:
Een behandeling met cacaoboter en etherische oliën van sinaasappel,
een heerlijke chocolade fondue en een nectar met extracten
van vanille en cacao

€ 65,00

Algae Biomatrix
Vette en rijpere huid:
Reinigend en verzorgend door gebruik van een algenmasker

€ 65,00

Collagen
Vochtarme huid: Hydraterend door gebruik van een collageen vliesmasker

€ 65,00

Rejuvenesse
Vochtarme huid: Hydraterend door gebruik van puur zwitsers gletsjerwater

€ 75,00

Alle gezichtsbehandelingen kunnen worden aangepast aan de mannenhuid

VISAGIE
Uitgebreide make-up
Opmaken gehele gezicht

€ 20,50

Bruidsmake-up met ampul
Inclusief 1 proef make-up, lipstick en bruidsmake-up aan huis

€ 95,00

Myscara
Semi-permanente mascara, veegvast en 100% waterproof!

€ 27,50

Afhalen Myscara

€ 5,00

Epileren of Harsen wenkbrauwen
Idem in behandeling

€ 9,50
€ 7,00

Verven wimpers of wenkbrauwen
Idem in behandeling

€ 10,00
€ 9,00

Verven wimpers en wenkbrauwen
Idem in behandeling

€ 14,00
€ 12,50

Harsen bovenlip of kin
Idem in behandeling

€ 10,00
€ 9,00

Harsen bovenlip en kin
Idem in behandeling

€ 14,00
€ 12,50

Ampul
€ 15,00
Bij gebruik in de behandeling
€ 7,50
De ampul bevat werkzame stoffen, die een intensievere verzorging waarborgen,
waardoor de huid een egale tint krijgt en de huid zachter aanvoelt
Oogmasker
Beschermend masker dat verkoelend, kalmerend en verzorgend werkt
Door de vocht inbrengende werking egaliseert en spant de huid waardoor
het zgn “Lifting effect” ontstaat

€ 12,50

Paraffine gezichtsmasker
Dit masker houdt vocht vast in de huid om stevigheid en elasticiteit
te waarborgen

€ 12,50

Ice-mask

€ 12,50

Manicure

€ 20,00

Manicure of Pedicure paraffine bad
Deze verjongingskuur hydrateert en verzacht huid en nagelriemen
Idem in behandeling

€ 13,50

Nagels lakken

€ 7,50

Shellac kleur

€.30,00

€ 8,50

LICHAAMSBEHANDELINGEN
Hars behandelingen
Harsen oksels of bikinilijn
Harsen oksels en bikinilijn
Harsen onder- of bovenbenen
Harsen gehele benen
Harsen armen of rug
Harsen oksels, bikinilijn en benen

€ 13,00
€ 21,00
€ 26,00
€ 39,00
€ 26,00
€ 52,50

Ook ontharen mogelijk door middel van Body Sugaring
Vraag naar de folder voor meer informatie
Ontspanningsbehandelingen
Rug- en nekmassage (30 min.)

€ 32,50

Rugpeeling + rug- en nekmassage

€ 47,50

Anti-stress, relaxbehandeling
Rugpeeling + rug- en nekmassage + Algenpakking
De zeealgen zuiveren en ontgiften het lichaam, waardoor huidstructuur
en stofwisseling verbeteren

€ 68,50

Prijslijst

Prijzen zijn geldig vanaf 1 februari 2015
Al onze producten zijn dierproefvrij
Oranjestraat 12, 2224 GE Katwijk
T 071-8886097, www.imbeauty.nl
Bij verhindering uiterlijk 1 dag van tevoren afzeggen. Anders zie ik mij
genoodzaakt de helft van het behandelingsbedrag in rekening te brengen.
Pinapparaat aanwezig.
Uw schoonheidsspecialiste Ingrid Maljers
STIVAS gediplomeerd en lid van de ANBOS

Behandeling op afspraak

