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Bij Vivanto Beauty & Nails kunt u terecht voor een totale ontspanning van lichaam en
geest. De behandelingen die worden gegeven zijn bedoeld om u een moment van totale
ontspanning te geven; even weg van de drukte, de stress, even een moment voor uzelf.

Gezichtsbehandelingen

Bij alle onderstaande behandelingen is het volgende inbegrepen:
Oppervlakte reiniging, dieptereiniging, onzuiverheden verwijderen, wenkbrauwen
epileren, ontharen van bovenlip en kin, gelaatsmassage, masker en 24h crème

BRONZE : Basisbehandelingen ( circa 50 min) € 47,50:
•
•
•
•
•
•

Hydrasence gelaatsbehandeling voor de droge en/of vochtarme huid
Hyposence gelaatsbehandeling voor de extreem gevoelige huid
Matifiante gelaatsbehandeling voor de vette huid
Sensilence gelaatsbehandeling voor de gevoelige huid
Collastine gelaatsbehandeling voor de eerste tekenen van huidveroudering
Courtin gelaatsbehandeling voor de onzuivere passieve acné huid

ZILVER : Luxe behandelingen (circa 60 min) : € 51,50
•

•
•

•

Vitamine C Anti-vermoeidheid gelaatsbehandeling
Deze behandeling met Vitamine C zorgt ervoor dat uw huid er weer verzorgd en
vitaal uitziet. De Vitamine C stimuleert de aanmaak van collageen, wat de huid een
stevig en jeugdig effect geeft. Hiermee helpt vitamine C rimpels te verminderen en
de huidstructuur te verbeteren.
Brilliant Vitamine E behandeling :
Heeft een stimulerende invloed op de bloeddoorstroming en heft stuwingen in de
huid op. Heeft tevens een celregenerende werking, verlevendigt en spant de huid.
Farorisan anti-rimpel gelaatsbehandeling met fruitzuren:
Specifiek bedoeld voor de rijpere, vale huid welke hier en daar wat verstoppingen
vertoont bijvoorbeeld door hormonale factoren. De fruitzuren in deze behandeling
verbeteren de huidconditie en hydratatie. Celvernieuwing wordt gestimuleerd
waardoor onderhuidse verstoppingen sneller opgeheven worden.
Active Age anti-verouderings gelaatsbehandeling :
specifiek bedoeld voor de droge/gevoelige en rijpere huid. Zorgt ervoor dat fijne
lijntjes en rimpeltjes gereduceerd worden. Geeft direct een frisse oogopslag.
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•

•

•

Faromatique behandeling : op basis van aromatherapie, een uitgebalanceerde
combinatie van essentiële oliën gemengd met een basisolie. De basisolie zorgt
ervoor dat de werkzame essentiële oliën hun werk kunnen doen in de huid.
Basisoliën zijn rijk aan vitaminen, fytohormonen, lecithine, die goed door de huid
worden opgenomen.
Q10 Nutri Lift behandeling :
Als je huid haar stevigheid en souplesse verliest, dan maakt de huid onvoldoende
het co-enzym Q10 aan. Het gevolg is dat de cellen waarin de Q10 productie
vermindert extra gevoelig zijn voor veroudering. Door een Q10 behandeling
verkrijgen deze cellen het juiste gereedschap om meer energie te produceren,
waardoor de zuurstofopname van de cellen aanzienlijk verbeterd wordt en de huid
er weer stralender en jonger uit gaat zien. Verder neemt de elasticiteit van de huid
toe en verstevigt deze ook aanmerkelijk. Met een Q10 behandeling kan de
huidveroudering aanzienlijk vertraagd worden.
Courtin treatment gelaatsbehandeling voor de actieve acnéhuid
Huidproblemen zoals actieve en passieve acné, exzeem en psoriasis, kunnen
adequaat behandeld worden. Dankzij de geweldige resultaten die geboekt
worden, adviseren steeds meer dermatologen de producten van courtin bij
huidproblemen. Bij deze behandeling wordt er gebruik gemaakt van het acné
treatment systeem van Courtin. De verzorgingsproducten van Courtin zijn 100%
natuurlijk en bevatten zuivere tea tree olie. Deze olie heeft een heilzame,
verzachtende en antiseptische werking. Onze acné behandeling bestaat uit:
oppervlaktereiniging, dieptereiniging, enzymatische peeling, stoombad met
vapazone, verwijderen van onzuiverheden, soothing gel masker, acne clear spot
serum, courtin vliesmasker, acne spot corrector, 24h crème. Na deze behandeling
is de huid gehydrateerd, ontstekingen zijn behandeld en de huid is hersteld.

GOUD : Super de luxe behandelingen (circa 75 min) :
•

•

•

Courtin Spa Tea Tree lift-off gelaatsbehandeling voor de acnéhuid € 57
In deze behandeling wordt er gewerkt met het Courtin Spa Tea Tree lift-off
algenmasker, dat als een pasta aangebracht wordt en na de inwerktijd als een soort
rubberen masker in één keer verwijderd wordt. Het hydrateert, toniseert en
stimuleert het huidherstellend vermogen. Door de combinatie met de pure tea
tree olie heeft het een sterk ontstekingsremmende werking.
Spa vitamine C lift-off gelaatsbehandeling € 57
Intensieve Vitamine C boost aan de huid. De hoge concentratie Vitamine C
reduceert fijne lijntjes en versterkt de elasticiteit van de huid. In deze
behandeling wordt gewerkt met een masker dat de huid compleet hydrateert. Dit
masker wordt binnen een aantal minuten een fijne rubberen laag, welke de huid
op gaat spannen. Hierdoor werkt deze behandeling zeer liftend, al zichtbaar na
één behandeling.
Active Age hydraterende gelaatsbehandeling met Caviaar vliesmasker € 57
Een behandeling specifiek voor de vochtarme rijpere huid. In deze behandeling
wordt gewerkt met een vliesmasker met sterk hydraterende eigenschappen. Het
bestaat uit pure werkstoffen, namelijk collageen -en caviaarextracten. De
collageen en caviaar in dit masker zorgen tevens voor een intensieve
huidversteviging.

Vivanto Beauty & Nails – Genevenne 52 – 3290 Deurne-Diest – 0494/37.53.43 – www.vivanto.be

•

•

•

•

•

•

FaroTherm modellerende masker gelaatsbehandeling (ieder huidtype) € 59
In deze behandeling wordt gewerkt met het Farotherm modellerend gipsmasker.
Door de afsluitende en verwarmde eigenschappen zorgt dit gipsmasker voor een
diepere opname van de werkstoffen die eronder worden aangebracht. heeft het
een modellerende werking op de huid.
Hydraterende Diamant Vliesmasker gelaatsbehandeling € 59,50
Uitermate geschikt voor de vermoeide droge huid. In deze behandeling wordt
gewerkt met het Diamant vliesmasker welke vooral hydraterende eigenschappen
heeft en het vochtbindend vermogen van de huid bevordert. Dit masker bevat
diamantpoeder dat bekend staat om haar stimulerende werking op de
bloedcirculatie met als resultaat een stralende teint!
ORB Anti-Ageing gelaatsbehandeling € 60
In deze behandeling wordt er gewerkt met een warm lavendel paraffinemasker.
De warme ORB penseeltechniek geeft een diepere spierontspanning en
verjonging in het gelaat. Het revitaliseert de doffe, ouder wordende, ondervoede
huid en zorgt zo voor een verbeterde doorbloeding en een dieper niveau van
hydratatie.
Skin Renewal & Anti-Ageing Champagne gelaatsbehandeling € 62
Dit peel-off masker is uitermate geschikt bij een anti-verouderingsbehandelplan.
Het bestaat uit een verfrissend gezichtsmasker met een verstevigend effect en
geeft een mooie en stralende teint als resultaat. De huid krijgt een boost, blijft
beter gehydrateerd en voelt soepel en glad. Het Skin Renewal & Anti-ageing
masker is verrijkt met vitamine B en AHA om de huid meer energie te geven en
de celvernieuwing te stimuleren. Actieve ingrediënten zoals champagne-extract
activeren de celvernieuwende werking en hebben tegelijkertijd beschermende en
antioxidant eigenschappen. Bovendien zorgen gemicroniseerde parels voor
verminderde zichtbaarheid van rimpels en fijne lijntjes door de huid te
verstevigen en te doen stralen.
Caviaar Energising Lifting gelaatsbehandeling € 65
Deze energierijke caviaar behandeling zorgt ervoor dat er intensieve
huidverjonging optreedt. Het hoogwaardige werkstoffencomplex zorgt voor een
diepgaande en langdurige verzorging van de huidcellen en draagt bij aan de
versterking van de huidbarrière. Actieve ingrediënten als GGP, aminozuren,
jodium, plankton en sporenelementen stimuleren de celvernieuwing. De vitale
frisse en stralende conditie van de huid houdt langer aan en zal er strakker en
jonger uitzien.
Goud en Parel Skin Age Revelation Gelaatsbehandeling € 75
Deze huidverjongingsbehandeling, op basis van een formule van goud, caviaar,
parel en diamantpoeder, is de meest geavanceerde oplossing tegen
celveroudering. Het bevat een krachtige cocktail van meer dan 20 actieve
ingrediënten die samenwerken om alle symptomen van veroudering te
behandelen. Deze behandeling werkt vooral op: het intensief regenereren van
de cellen, het activeren van de celstofwisseling in alle lagen van de huid, het
verminderen van rimpels en expressielijnen, het voorkomen van cellulaire
oxidatie, en tegelijkertijd het verstrekken van diepe hydratatie en voeding voor
de huid.
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PLATINA : Oxygeneo gelaatsbehandeling (circa 95 min) :

Deze behandeling combineert de exfoliërende werking van een microdermabrasie
behandeling met een krachtige gelaatsverjonging door de infusie van essentiële
revitaliserende ingrediënten én zuurstoftherapie van binnenuit voor een ongekende
huidverbetering. Voor de beste resultaten in huidverjonging/verbetering adviseren
wij deze behandeling in kuurvorm.
€99 per behandeling. In kuurvorm 5 + 1 gratis of € 495

Quick Ampule behandeling: (circa 30 min) € 29,50
Wilt u een snelle oppepper, tussen de normale gelaatsbehandelingen in? Dan is
een Quick Ampule behandeling dé oplossing. In deze 30 minuten durende
behandeling wordt uw huid kort maar zeer intensief aangepakt met ampulen
welke geschikt zijn voor uw huidtype.
(Oppervlakte reiniging, dieptereiniging, massage met ampulen, 24h crème)

Courtin Jeugdbehandeling : (circa 30 min) € 29,50

Deze behandeling is bedoeld voor jongeren met een onzuivere/acne huid. Door
een schommelende hormoonhuishouding wordt de huid onrustig en door
verkeerd gebruik van cosmeticaproducten, o.a. agressieve scrubs en crèmes,
wordt de huid geactiveerd om extra talg aan te maken, wat uiteraard niet de
bedoeling is. Deze jeugdbehandeling is opgezet om juist jongeren te adviseren en
te stimuleren om op de juiste manier met hun huid om te gaan en om
beschadiging van de huid tegen te gaan, zodat op latere leeftijd de huid er goed
uit ziet zonder de bekende littekentjes van het peuteren. De
verzorgingsproducten van Courtin zijn 100% natuurlijk en bevatten zuivere tea
tree olie. Deze olie heeft een heilzame, verzachtende en antiseptische werking en
werkt in het bijzonder bij de probleemhuiden zoals acne.
Verminder jeugdpuistjes met onze acne behandeling voor jongeren. Grondig,
maar zacht! Je huid wordt grondig gereinigd, zonder die te overprikkelen. Actieve
stoffen dringen diep door en beschermen je tegen nieuwe ontstekingen.
(oppervlaktereiniging, dieptereiniging, vapazone, onzuiverheden verwijderen,
dagverzorging)

Losse behandelingen : harsen, verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers verven
Wenkbrauwen én wimpers verven
Wenkbrauwen epileren
Harsen van bovenlip of kin
Harsen van bovenlip én kin

€ 7,5
€ 7,5
€ 10
€ 10
€ 7,5
€ 10
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cadeau geven en dan wordt er geen bedrag op de bon vermeld.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Behandelingen zijn op afspraak, overdag of in de avond. Enkel contante betaling
mogelijk.
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