www.schoonheidssalonmelissa.be

Schoonheidssalon Melissa
Melissa, de zaakvoerster met meer dan 20 jaar ervaring als schoonheidsspecialiste
is fier om samen met haar team een trendy schoonheidssalon te runnen met oog voor
detail, persoonlijkheid en professioneel advies omtrent huidverbetering, make-up en
figuurcorrectie.
Zowel mevrouw als mijnheer kan er terecht voor een verzorging op maat. Kwaliteit en
persoonlijke service zijn de belangrijkste uitgangspunten.
Wij gebruiken merken als ENVIRON, DERMALOGICA, en JANE IREDALE.
Bij ons bent u niet de zoveelste in rij, maar kan iedere klant genieten van een
gepersonaliseerde behandeling en daarbij het juiste advies voor uw thuisverzorging.
De verschillende medewerksters weten als geen ander wat je huid nodig heeft om gezond
te zijn. Ze kennen de laatste nieuwe technieken en alle kneepjes van het vak om jouw huid
fantastisch te verzorgen.
Naast gelaatsbehandelingen bieden wij ook tal van andere behandelingen aan, zoals
wimperlift, ontharingen, pedicure, manicure en lichaams-behandelingen zoals
Endermologie Lipomassages om je figuur te modelleren.
Voor het plaatsen van kunstnagels kan je eveneens bij ons terecht, wij toveren jouw
handen om tot prachtige kunstwerkjes…
Melissa en haar team

Environ

Menu Behandelingen

EERSTE CONSULTATIE

CONSULTATION DISCOVERY
Eerste gelaatsbehandeling met professionele huidanalyse en persoonlijk advies

75 MIN

€79,50

ESSENTIAL BEHANDELINGEN
Met electro-sonic technologie

ESSENTIAL YOUTH RESET		60/90 MIN

€95,00/€125,00

ESSENTIAL MOISTURE BOOST		60/90 MIN

€88,00/€117,00

ESSENTIAL COMFORT CALM		60/90 MIN

€88,00/€117,00

ESSENTIAL RADIANCE REVEAL		60/90 MIN

€88,00/€117,00

Onthult een meer stevige, jeugdige en stralende huid
Onthult een gehydrateerde, vollere en zachtere huid

Onthult een gekalmeerde, gezonde en comfortabele huid		
Onthult een vlekkeloze, helderdere en egale huid

ESSENTIAL VITAMIN TOUCH		60 MIN

		

€69,50

FOCUS-ON FROWN		30 MIN 		

€50,00

FOCUS-ON EYE		30 MIN 		

€50,00

FOCUS-ON TEXTURE		30 MIN 		

€45,00

Een vitamine boost die een gezonde huid onthult zonder de electro-sonic technologie

FOCUS-ON BEHANDELINGEN
Met electro-sonic techologie

Richt zich op expressie- en fronslijnen

Richt zich op rimpels en droogtelijntjes

Richt zich op littekens en oneffen textuur

FOCUS-ON EVEN TONE		
30 MIN 		
€45,00
Richt zich op pigmentvlekken

FOCUS-ON BODY PROFILE (FACE & BODY)		30 MIN 		
Richt zich op imperfecties van de contour

€42,00

COOL PEEL BEHANDELINGEN
Intelligente huidvernieuwingstechnologie

YOUTH RENEW COOL PEEL		60/90 MIN

€88,00/120

MOISTURE BOOST COOL PEEL		60 MIN

		

€88,00

DEEP CLEANSING COOL PEEL		60 MIN

		

€88,00

BRIGHT RECOVERY COOL PEEL		60 MIN

		

€75,00

BLEMISH CONTROL COOL PEEL		60 MIN

		

€88,00

BLEMISH CONTROL ADVANCED COOL PEEL		90 MIN

		

€115,00

Ideaal om de door zon beschadigde huid en huidveroudering te verbeteren

Ideaal om de droge en vale huid te verbeteren

Ideaal om onzuivere en vette huid te verbeteren

Ideaal om de door zon beschadigde en vale huid te verbeteren

Ideaal om puistjes te verbeteren

Ideaal om de ongelijkmatige huidtextuur te verbeteren

VIBRANT-C MICRO PEEL		60 MIN

€75,00

Ideaal om de door zon beschadigde en gepigmenteerde huid te verbeteren

AANVULLENDE BEHANDELING
HAND & FOOT VITAMIN WRAP		10 MIN

		

Een doelgerichte behandeling om de droge, door de zon beschadigde huid gladder en zachter te maken

Environ adviseert een kuur van professionele behandelingen voor optimale resultaten
* indien ontharingen gewenst zijn, zal een supplement wax aangerekend worden ( €8 )

€15,00

Dermalogica werd onderzocht en ontwikkeld door het over de hele wereld
erkende International Dermal Institute!
Wat uw skincare problemen ook mogen zijn, Dermalogica heeft een oplossing.
Met het unieke concept “Face Mapping”, de huidanalyse van Dermalogica,
zien we het verleden, heden en de toekomst van uw huid in slechts 5 minuten.
Op deze manier wordt uw huidverzorgings-programma resultaatgericht én
kosten-efficient!

Face Mapping®

FaceFit

ProSkin 30

Een professionele,

FaceFit is Dermalogica’s

30 minuten

nauwkeurige huidanalyse

mini-behandeling, voor

die de huidconditie in kaart

een snelle boost van de

brengt door iedere zone

huid. ProSkin15

van het gezicht nauwkeurig

€ 19,95

te bekijken. Je ontvangt
een persoonlijk Skin Fitness
Plan met product- en
behandeladvies bij een
FaceMapping.

Een gepersonaliseerde
30-minuten behandeling
gericht op een bepaalde
zone of conditie die extra
aandacht nodig heeft.

€ 45,00

ProSkin 60

ProSkin 30
Expert Active

ProSkin 60
Expert Active

60 minuten

45 minuten

75 minuten

Deze Expert behandeling

De ultieme, gepersonali-

richt zich op exfoliatie met

seerde gezichtsbehandeling.

Dermalogica’s BioSurface

Tijdens deze geavanceerde

Peel.

behandeling wordt onder

€ 52,75

andere gebruik gemaakt

Een uitgebreide
gezichtsbehandeling gericht
op huidverbetering en
resultaat.

€ 69,25

van Dermalogica’s meest
intensieve peeling.

€ 86,50
* indien ontharingen gewenst zijn, zal een supplement wax aangerekend worden ( €8 )

ONTHARINGEN

MAKE-UP

Wenkbrauwen

10’

€10,50

Gelaats make-up

30’

€33,50

Bovenlip

10’

€10,95

Make-up met advies

45’

€55,00

Kin

10’

€10,95

Make-up advies

10’

€17,50

Wangen

15’

€16,50

Make-up workshop (min 4 pers) 120’

Onderbenen

20’

€25,00

Bovenbenen

20’

€25,00

Armen

20’

€25,00

Rug

20’

€27,50

Schouders

15’

€17,50

Oksels

15’

€17,50

Bikinilijn

15’

€17,50

String

25’

€25,00

Manicure

30’

€32,00

Manicure + Lak

45’

€41,00

Paraffine Packing

20’

€19,50

Lakken/Vijlen nagels

10’

€11,50

Gelnagels met verlenging

90’

€82,50

1 Beurt

		

25’

€41,25

Gelnagels zonder verlenging

60’

€57,50

Abon. :

		

8x25’

€330,00

Gelnagels bijvullen

75’

€49,50

Gelnagels verwijderen

30’

€31,50

1 Beurt

		

35’

€57,50

Gelnagels opfrissen

20’

€19,50

Abon.:

		

10x35’

€575,00

€55,00 pp

Verven Wimpers of Wenkbrauwen
....................................................................................
		
15’
€17,50
....................................................................................
Wimper Extensions
90’
€135,00
....................................................................................
Bijwerken Wimper Extensions vanaf
€30,00
....................................................................................
Wimper lift
75’
€69,50
....................................................................................

Endermologie Of Endermolift

€41,50

O.P.I Gelcolour

40’

O.P.I. Gelcolour bijwerken

50’

€46,50

O.P.I. Gelcolour verwijderen

30’

€27,00

(Bodywear of Klepjes Gratis)

(Bodywear + 1 beurt gratis)
Powerslim weegmoment
5-beurtenkaart

€50,00

LICHAAMSBEHANDELINGEN

....................................................................................
Relax Massage
45’
€55,00
		
75’
€85,00
....................................................................................
Hotstone Massage
45’
€58,50
....................................................................................
		
75’
€95,50
....................................................................................
Pedicure
40’
€33,00
....................................................................................
Pedicure + Lak
50’
€42,00
....................................................................................
SPA Pedicure
60’
€55,00
....................................................................................

Birthday Party (min 10j/max 4pers)

....................................................................................
		
2u
€135,00
....................................................................................
2u vrij gebruik van jacuzzi & infrarood
....................................................................................
4 x FaceFit
....................................................................................
Hapjes & drankjes
....................................................................................

NO STRESS ARRANGEMENT
2u

€175,00 / 2p

Ontvangst met bubbels
2u vrij gebruik van Jacuzzi & Infrarood
Relax massage 45’ (x2)

INFRAROODCABINE
1 sessie

2x 15’

€15,00

180,00
350,00

€40,00
€55,00
€17,50

			

€5,00
€10,00

€125,00

€18,50

U wordt vriendelijk verzocht op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. In geval van
verhindering verzoeken wij u minstens 24 u op voorhand te verwittigen.
In geval van No-Show zijn wij genoodzaakt 30 euro per gereserveerd half uur aan te rekenen.
Deze prijslijst is geldig vanaf 01/03/2020 en vervangt de vorige.

ONLINE BOOKING
OF VIA 016/813180
OPENINGSUREN : DINSDAG 9-20U,
WOENSDAG 9-18.30U, DONDERDAG 9-20U,
VRIJDAG 9-18.30U EN ZATERDAG 9-16U
MINDERBROEDERSSTRAAT 24, 3300 TIENEN
info@schoonheidssalonmelissa.be

