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

