Prijslijst Schoonheidssalon Spiegelbeeld
Wimpers & Wenkbrauwen
Epileren / harsen wenkbrauwen
Wimpers verven
Wenkbrauwen verven

€11,50
€12,50
€12,50

Harsen
Bovenlip of kin
Bovenlip en kin
Gezicht
Armen
Oksels
Bikinilijn
Onderbenen inclusief knie
Bovenbenen
Totale benen inclusief bikinilijn
Borst of rug

€11,50
€17,50
€19,50
€20,00
€17,50
€17,50
€25,00
€30,00
€45,00
€45,00

Massage
Nek & Rug
Lichaam
Lichaamspeeling
Lichaamspakking

ca. 30 min
ca. 50 min
ca. 30 min
ca. 90 min

€32,50
€50,00
€39,50
€65,00

Manicure
Manicure blanke lak
Manicure inclusief parrafine & peeling
Gel nagels inclusief peeling & french manicure
Nabehandeling inclusief french manicure
Natuurlijke nagels verstevigen
Lakken nagels

€22,50
€39,50
€80,00
€45,00
€38,50
€12,50

Permanenten make-up
Ooglid boven inclusief na controle
Ooglid onder inclusief na controle
Oogleden onder & boven inclusief na controle
Lipcontour inclusief na controle

€185,00
€185,00
€285,00
€285,00

Wenkbrauwen inclusief na controle
Bijwerken permanenten make-up

€285,00
€185,00

Gezichtsbehandelingen
Basis behandeling inclusief epileren,1,5 uur
Reiniging, ½ uur
Reiniging & masker, 1 uur

€60,00
€35,00
€50,00

Seizoensbehandeling: een frisse verleiding 2x per jaar
(inclusief product voor thuis)
Deze behandeling is speciaal gericht op het huidritme van de
seizoenen. Een innovatief concept dat de huid alle essentiële
elementen geeft die zij nodig heeft voor die speciale tijden van het
jaar. Een behandeling die de huid voedt en zorgt voor comfort.
100% ontspanning en een heerlijke geursensatie.
Peaux sensibles SPA: voor de overgevoelige huid
Een basisbehandeling voor de gevoelige tot zeer gevoelige huid.
Een serie op basis van Spa Marie-Henriette afkomstig uit de
bronnen van de Belgische Ardennen. Zonder geur en kleurstoffen
en hyperallergeen. Kalmeert en geeft de huis weer een comfortabel
gevoel.
Clarté & Comfort: voor huiden met roodhuiden en couperose
Een kalmerende basisbehandeling met een ingrediënt van
Hamarmelis, die de stuwing in de haarvaten vermindert. De huid
ziet er minder rood uit en voelt minder ruw aan.
Soin Correcteur: acné – behandeling voor vette, onzuivere
huiden
Een speciale acné behandeling op basis van een boost van actieve
etherische oliën, voor vermindering van talg, comedonen,
ontstekingen en het kalmeren van de huid.
Ook in kuurverband wordt deze speciale behandeling aangeboden.
6x
In twee maanden tijd 6 behandelingen, waarvan de eerste 4
behandelingen plaatsvinden in de eerste maand.
Sothys Homme: een speciale behandeling voor de man
Omdat de huid van de man, vetter dikker en grover is, heeft deze
huid andere behoeftes qua werkstoffen. De huid wordt versterkt en
is beter beschermd. Ze is weerbaarder tegen agressieve invloeden
van buitenaf en helpt vroegtijdige huidveroudering te vertragen.
Een ontspannende gezichtsbehandeling op basis van vulkanisch
gesteente voor een energie boost in de huid, met een geursensatie
van Witte Muskus, Amber, Lavendel, Ceder en Sandelhout.

€90,00
ca. 90 min

€65,00
ca. 60 min

€65,00
ca. 60 min

€40,00
ca. 40 min

€219,00 (6x)
ca. 40 min

€65,00
ca. 60 min

Soin Fondamental [ W ]: voor vermindering van
pigmentvlekken
Deze behandeling is zeer geschikt om de huid op te lichten en
pigmentvlekken te verminderen. Voor een goed resultaat wordt een
behandelsessie van minimaal 4x geadviseerd in vier weken tijd.
Samenwerking met de schoonheidsspecialist door middel van de
juiste huidverzorging voor thuis is een must voor de optimale
verbetering.

€60,00
ca. 50 min

Soin Professional Contour Yeux: speciaal voor de ogen
Contour yeux is een totaal oplossing dankzij een toptechnologie
tussen wetenschap en natuur. Een verzorgende behandeling die de
overbelastte kwetsbare huid rondom de oogleden kalmeert. Dankzij
de prachtige werkstoffen verminderen donkere kringen,
vochtwallen, rimpeltjes en voelt de huid weer glad en ontspannen
aan.
In een kuur van 3x in drie weken heeft u een prachtig resultaat.

€39,50
ca. 45 min

In combinatie met een gezichtsbehandeling kost deze
oogbehandeling
Sothys Cosmeceutische Instituut behandelingen (tussen medisch
en cosmetisch in)
Met de Cosmeceutische, wetenschappelijk onderbouwde
werkstoffen van Sothys, heeft u na 1 behandeling al onmiddellijk
zichtbaar resultaat. De werkstoffen werken als medicijn, snel, sterk,
langdurig en gaan diep de huidlagen in, dus zeer effectief.
Jeunesse: huidsverjongende behandeling
Ontdek Jeunesse, de eerste intensieve huid verjongende
behandeling die is afgestemd op de werkelijke leeftijd van uw huid.
Volgens diagnose van uw schoonheidsspecialist die uw
verouderingsgraad bepaalt. Een professionele behandeling die
technologie en exclusieve massage combineert voor een bewezen
en duurzame doeltreffendheid.
Na een kuur van 3 behandelingen in drie weken ziet uw huid er
zichtbaar 4 jaar jonger uit.
Hydra 3HA: cosmeceutische drievoudige hydratatie
Een intensief vocht bad voor de huid, door middel van drievoudig
Hyaluronzuur. Met deze unieke behandeling creëren we een injectie
look-like effect. Een perfect resultaat, de huid voelt soepeler aan en
lijntjes door gebrek aan vocht, vervagen. De korte rugmassage en
de verschillende massages zorgen voor een heerlijke ontspanning.
In kuur van 3 behandelingen in drie weken.

€109,00 (3x)
ca. 45 min
€27,50
ca. 25 min
€90,00
ca. 90 min

€90,00
ca. 90 min

€229,00 (3x)
ca. 90 min
€85,00
ca. 90 min

€229,00 (3x)
ca. 90 min

Energie behandeling Eleuthérococcus: (met Siberische Ginseng)
Een boost van energie om uw huid een heldere teint te geven en
weerstand te bieden tegen invloeden van stress, vervuiling, tijdens
en na ziekte, onzuivere huiden, rokershuiden of huiden die een
flinke oppepper nodig hebben, Siberische Ginseng is als werkstof in
staat zich aan de behoefte van de huid aan te passen. In combinatie
met de verschillende massages die de energie ook opwekken, heeft
u een prachtige uitstraling na de behandeling.
In een kuur van 3 behandelingen in drie weken.
Peeling Resurfaçant: (cosmeceutische peeling)
Medische inspiratie en de expertise van de schoonheidsspecialist
zorgen voor een vernieuwde huid. De oplossing voor huiden die
last hebben van te veel talg, verstikt zijn, vermoeidheid, droge
plekjes, rimpels, lijntjes, doffe huid, pigmentvlekken, littekens. Op
basis van glycolzuur en salicylzuur om de gelaatstrekken glad te
maken en de celvernieuwing te stimuleren. Kan om de 3 a 4 weken
worden gedaan. Vraag uw schoonheidsspecialist of uw huid
geschikt is voor deze behandeling!
Glysalac Professionnal Peel: (cosmeceutische peeling)
Een veilige en doeltreffende sterke peeling voor vrouwen en
mannen die hun expressierimpels willen weggummen. Een nieuwe
cosmeceutische behandeling ter afwisseling van andere instituut
behandelingen en als alternatief of ondersteuning van demo
esthetische ingrepen.
Soin Excellence Secrets de Sothys
Gezicht en lichaam

€85,00
ca. 90 min

€229,00 (3x)
ca. 90 min
€59,50
ca. 60 min

€45,00
ca. 35 min

€220,00
ca. 180 min
Gezicht
€150,00
ca. 90 min
Lichaam
€100,00
ca. 60 min
Het ritueel Secrets de Sothys® combineert op elegante en verfijnde wijze de
bestanddelen van een unieke excellente behandeling, een moment van onvergetelijk
welzijn.
Alle Sothys Instituut behandelingen vanaf 60 minuten bestaan uit: reinigen,
peeling, epileren, serum, gezichtsmassage, masker, dag verzorging en een
kleine make-up.

