Overige Behandelingen

Overige behandelingen

Ontharen:
Epileren
Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen gelaat
Onderbenen harsen
Bovenbenen harsen
Gehele benen harsen
Bikinilijn harsen
Oksels harsen
Nek harsen
Onderarmen harsen
Bovenarmen harsen
Gehele armen harsen
Rug harsen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.00
13.00
13.00
22.50
32.50
24.50
24.50
42.50
17.50
17.50
15.00
20.00
22.50
37.50
29.50

Abonnement:
Epileren en harsen bovenlip of kin:
Epileren en harsen bovenlip EN kin:

€
€

25.00
32.50

U kunt alleen een abonnement afsluiten indien u binnen 6 weken een
nieuwe afspraak maakt. Hierbuiten geldt de normale prijs.

Verven:
Wimpers
Wenkbrauwen
Wimpers en wenkbrauwen

€
€
€

16.00
12.50
25.00

Pedicuren:
Pedicuren
Pedicuren met lakken
Pedicuren met paraffine pakking

€
€
€

29.50
33.50
39.50

Snelbruiner:
Snelbruiner
Snelbruiner
Snelbruiner

Make-up:
Make-up
Proef bruidsmake-up
Bruidsmake-up aan huis*
*dit bedrag geldt alleen in Wierden,
na 7.30 uur.
Permanent Make-up:
Eyeliner onder
Eyeliner boven
Eyeliner boven en onder
Wenkbrauwen
Lipliner
Deze prijs is inclusief 2 nabehandelingen

€
€
€

30.00
45.00
85.00

€ 150.00
€ 175.00
€ 295.00
€ 325.00
€ 325.00
binnen 1 jaar.

Prijslijst 2022

Retoucheren permanent make-up:
Eyeliner onder
€ 100.00
Eyeliner boven
€ 125.00
Eyeliner boven en onder
€ 150.00
Wenkbrauwen
€ 150.00
Lipliner
€ 150.00
Deze prijs is inclusief 2 nabehandelingen binnen 1 jaar
en indien de permanent make-up door ons is gezet.
Bruids arrangement:
Gezichtsbehandeling Premium 90 minuten.
Proefmake-up
Bruidsmake-up aan huis
Snelbruiner 6x
Manicuren met lakken
€ 275.00

Binnenhof 47, 7642 GW Wierden
telefoon 0546-572922

Lichaamsbehandelingen:
Lichaamsmassage per 25 minuten

1x12 minuten
6x12 minuten
10x12 minuten

€
€
€

€

32.50

9.50
44.50
62.50
Annuleringen kunnen tot 1 dag voor uw bezoek worden
aangebracht. Hierna zijn wij, conform de ‘ANBOS”
bepalingen, helaas genoodzaakt het door u
gereserveerde in rekening te brengen.

Behandeling alleen volgens afspraak
Openingstijden:
Maandag alleen op afspraak
Dinsdag t/m Donderdag 9.00 uur tot 18.00 uur
Vrijdag 9.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 uur tot 14.00 uur

www.bbs-desireevreriks.nl

Gezichtsbehandelingen
Schoonheid is iets heel persoonlijks.
Vandaar dat wij, de BABOR precisieformules heel individueel op u afstemmen. Dat maakt uw huidverzorging tot
een exclusief genot met een zichtbaar effect. In een behandeling ervaart u een buitengewone schoonheidsbelevenis
die effectieve werkstoffen en een absolute verwenfactor
met elkaar verbindt.
reinigen, epileren, scrub, stoomdamp,
verwijderen huidonzuiverheden, ampul,
vitasonic, massage, masker, dagverzorging.		
			
			

Premium 90 min
Classic 60 min.

€ 74.50
€ 62.50

Pure De Pure behandeling is speciaal geschikt voor een
onzuivere huid. De talgproductie wordt gereguleerd en
verminderd hierdoor de kans op huidonzuiverheden.
reinigen, scrub, verwijderen
huidonzuiverheden, dagverzorging.		
			

45 min.

€ 47.50

Speed Treatment: Reinigen, wenkbrauwen epileren of
verven, scrub, masker
			
30 min. € 37.00
Babor men: Power en frisheid! Met een krachtige, energie leverende werkstof-formule verhogen deze behandelingen de draagkracht en het weerstandsvermogen van
uw huid. Gezichtsbehandeling Energy Release, Ontspant,
kalmeert en „ontstresst“.
reinigen, scrub, stoomdamp, ampul,
hoofdhuidmassage, foammasker, dagverzorging.
			

80 min.

€ 74.50

HSR: De HSR behandeling is een unieke ervaring.
Innovatieve werkstoffen verbeteren zichtbaar de elasticiteit van de rijpe, veeleisende huid. reinigen, epileren, stoomdamp, verwijderen huidonzuiverheden, beauty
elixer, massage, masker, dagverzorging
			

60 min.

€ 85.00

ReVersive: Intensieve anti-aging verzorging met verwennende massage voor onmiddellijk zichtbare effecten: uw
huid krijgt een jeugdige uitstraling, ziet er gladder en
strakker uit. Een moment van ontspanning met een blijvend effect.
			
75 min. € 90.00

Babortech Spot Reducer: Snelle en efficiënte vermindering van ouderdomsvlekken en pigmentstoringen door
middel van bevriezing.
		
Basis-treatment
			Incl. 3 vlekken, 40 min. € 40.00
		
Elke extra vlek +		 € 7.50

Doctor Babor: Collagen Booster Treatment Intensieve
weefselversteviging en rimpelcorrectie
			

75 min.

€ 90.00

Doctor Babor Pro: De TheraPRO expert-behandelingen tillen uw persoonlijke verzorging en uw huid naar een
nieuw niveau. Na een grondige en professionele huidanalyse kiezen wij voor u de meest efficiente behandeling en
thuisverzorging.
TheraPRO Peeling Treatment: Fruitzuurbehandeling
waarbij de intensiteit van de fruitzuren individueel wordt
aangepast aan uw huidtype. Resultaat: Maximale huidvernieuwing met een stralende, frisse huid vanaf de eerste
behandeling.
			

60 min.

€ 80.00

Aanvulling op de gezichtsbehandelingen
Oogmasker: Dit oogmasker werkt hydraterend,
verzachtend, en verfrissend met direct resultaat.
				 € 10.00
Collageen Vliesmasker: Dit masker heeft een
hydraterende en kalmerende werking. Door het hoge
percentage collageen wordt de opperhuid verstevigd.
				 € 22.50
Paraffine handpakking:		 € 12.50
Paraffine voetpakking:		 € 12.50

Babortech Microdermabrasie: Power peeling behandeling voor overtuigende resultaten. Effectief bij rimpels,
littekens, ouderdoms-/pigmentvlekken, oververhoorningen, grove poriën en onzuiverheden.

Harsen:
		
		
		

Bovenlip 		 €
Kin		 €
Bovenlip en kin		 €
Gelaat 		 €

met producten uit de serie SKINOVAGE

Verven:
		
		

Wimpers		 € 10.00
Wenkbrauwen		 € 7.50
Wimpers en wenkbrauwen		 € 15.00

			
Gezicht 70 min.
			 Incl. hals en decolleté +

€ 84.50
€ 25.00

Babortech Micro Needling: Voor zichtbaar strakkere
contouren. Een effectief werkstofconcentraat wordt diep
in de huid ingesluisd en vult zo rimpels en lijntjes van binnenuit op.
			
Gezicht 70 min.
			 Incl. hals en decolleté +

€ 84.50
€ 25.00

Airbrush tanning:
Gezicht + decolleté		
Gezicht + decolleté + armen		
Bovenlichaam helemaal		
Alleen benen			
Lichaam volledig			

€
€
€
€
€

6.00
6.00
10.00
17.50

15.00
20.00
27.50
20.00
45.00

