Vivanto Beauty & Nails
Prijslijst
2017

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

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
Brilliant Vitamine E behandeling
Farorisan anti-rimpel gelaatsbehandeling met fruitzuren
Active Age anti-verouderings gelaatsbehandeling
Faromatique behandeling
Q10 Nutri Lift behandeling
Courtin treatment gelaatsbehandeling voor de actieve acnéhuid

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

Courtin Spa Tea Tree lift-off gelaatsbehandeling voor de acnéhuid € 57
Spa vitamine C lift-off gelaatsbehandeling € 57
Active Age hydraterende gelaatsbehandeling met Caviaar vliesmasker € 57
FaroTherm modellerende masker gelaatsbehandeling (ieder huidtype) € 59
Hydraterende Diamant Vliesmasker gelaatsbehandeling € 59,50
ORB Anti-Ageing gelaatsbehandeling € 60
Skin Renewal & Anti-Ageing Champagne gelaatsbehandeling € 62
Caviaar Energising Lifting gelaatsbehandeling € 65
Goud en Parel Skin Age Revelation Gelaatsbehandeling € 75
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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 snelle oppepper behandeling: (circa 30 min) € 29,50
Courtin Jeugdbehandeling : (circa 30 min) € 29,50

Losse behandelingen : harsen, verven, ontharen
Wenkbrauwen verven
Wimpers verven
Wenkbrauwen én wimpers verven
Wenkbrauwen epileren
Harsen van bovenlip of kin
Harsen van bovenlip én kin
Harsen van oksels
Harsen van bikinilijn
Harsen van onder -of bovenbenen
Harsen van onder -en bovenbenen
Harsen van benen + bikinilijn of oksels

€ 7,5
€ 7,5
€ 10
€ 10
€ 7,5
€ 10
€ 20
€ 20
€ 25
€ 30
€ 40

Basis manicure
Nagels lakken
Spa Manicure Deluxe met pakking
Lavendel paraffinepakking handen

€ 25
+€5
€ 30
€ 30

Medische pedicure (30 min)
Per 15 min extra werk
Teennagels lakken
Spa Pedicure Deluxe met verwarmend voetmasker
Spa Pedicure Deluxe met verkoelende voetpakking

€ 25
+ € 10
+€5
€ 30
€ 30

Manicure

Medische pedicure
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Massages
Ontspannende rug, nek -en schoudermassage (30 min)
Ontspannende Lichaamsmassage (45 min)
Hotstonemassage (90 min)

€ 35
€ 45
€ 60

Make-Up
Mini Make-up
Dag Make-Up
Avond Make-Up
Make-Up aan huis
Indien aan huis : verplaatsingskosten
Make-Over (Opsteekkapsel + make-up look)

Bruidsmake-up in ons salon
(incl proefmake-up en quick ampule behandeling)
Bruidsmake-up aan huis
(incl proefmake-up en quick ampule behandeling)
Indien aan huis : verplaatsingskosten
Touch-up Avond Make-up (prijs afh. Van hoeveelheid werk)
Indien aan huis : verplaatsingskosten
Make-Up workshop (jezelf leren maquilleren):
Individueel (90 min)
In groep (2,5 uur) (incl hapje en drankje)

€ 25
€ 35
€ 40
€ 50
+ € 0,30/km
€ 60
€ 95

€ 119
+ € 0,30/km
€ 25 à 40
+ € 0,30/km
€ 75
€ 45/pp

Nagelstyling
Gelnagels nieuwe set (met tips)
Gelnagels nieuwe set (op eigen nagel)
Gelnagels bijvulling na 4 weken
Gelnagels bijvulling na 3 weken
Herstelling extra tip
Herstelling binnen 1 week
Herstelling na 1 week
Nailart op 2 nagels
Nailart op meer dan 2 nagels
Verwijderen van gelnagels (incl verzorging)

€ 55
€ 45
€ 38
€ 32
€1
gratis
€ 3/st
gratis
€ 3/st
€ 25
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadeaubonnen zijn in alle bedragen verkrijgbaar. U kan evengoed een behandeling
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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