First time (1x per klant)

99,00

Uitgebreide intake, huidanalyse, eerste
behandeling met reiniging, enzyme-peeling,
een eerste keuze uit diverse behandelingen als
doorbloeding, microdermabrasie, ultrasoon,
concentraten, masker, dag-/nachtverzorging en
een behandelings- en thuisverzorgingsadvies
Op de dag van de first time behandeling krijgt u 10 %
korting op de aanschaf van verzorgingsprodukten

PCA-Peel
Unieke PCA-peeling uit een combinatie van
fruitzuren, ter regeneratie van de huid, tegen
verhoorningen, pigmentatie, gepigmenteerde
littekens e.d.

Schoonheid à la carte:
Starter
90,00

Reiniging, enzymepeeling, dieptereiniging,
epileren, concentraat, massage,
(oog-)masker, dagverzorging)

Microneedling

A la carte toevoegingen:

Hét geheime wapen bij anti-aging en acnélittekens
voor celgroei en regeneratie
Een kuur bestaat idealiter uit 6 behandelingen om de
2 weken. Bij afname van een kuur à 4 behandelingen
ontvangt u het post-needling-kit t.w.v. 89 € cadeau

Doorbloedingsmasker
Microdermabrasie
Fruitzuren
Ultraporese ipv massage
Ultraporese
Softlaserbehandeling littekens/roodheden e.d.
Skin Life Balance massage
Cocoon-Masker
Mineralisch/Vitamine-Modelagemasker
Collageenvlies
Hydrolage-masker

60,00
10,00
30,00
30,00
16,00
30,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
30,00

Afhankelijk van de huid op dat moment nodig heeft.

Cell Regeneration
Microdermabrasie met intensieve werkstofbehandeling, voor de veeleisende huid ter
stimulatie en regeneratie

Microneedling gezicht en hals
Microneedling gezicht, hals en decolleté
90,00

Manager Treatment
Een adembenemend resultaat binnen 2 uur:
Alle belangrijke behandelingen in één:
prepeelphase, doorbloeding, microdermabrasie, huidverfijning, celbescherming,
vochtbehandeling d.m.v. hydrolagemasker

Skin Relax

135,00
155,00
55,00

Ultraporese, werkstoffen en masker
Bijvoorbeeld voor een feest of als kuur

Etna Face-Lift:

80,00

130,00

Acnébehandeling

45,00

Super Peel

Couperose-Treatment
Couperose-behandeling aangepast aan de actuele
conditie van uw couperosehuid met enzymepeeling,
een keuze uit doorbloedingsmasker, søbyemassage,
couperoseserums, ultrageluidmassage, collageenvliezen, couperosemasker en dagverzorging
76,00

Acnébehandeling

Intensieve peeling d.m.v. microdermabrasie

Liften m.b.v. softlaser, microcurrents en iontoforese

78,00

Kuren en combinaties worden aangepast
aan uw huid en wensen samengesteld –
vraag hiernaar.

Service behandelingen:
(in combinatie met gezichtsbehandelingen,
Als aparte behandeling: +12,50 € starttarief

Rosemarie Pötter-Creusen
Epileren
Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers en wenkbrauwen verven
Collageenvlies-oogmasker
Coaguleren steelwratjes-couperose/5 min.
Refill fullcover
Manicure tijdens masker
Paraffine-handpakking
Pedicure (tot 30 min.)
Pedicure intensief - per verdere 15 min.
French pedicure/colorgel pedicure
Wilde Pedique teennagelrestauratie:
Tijdens french pedicure
Aparte behandeling alleen nagel

10,00
10,00
7,00
15,00
10,00
15,00
48,50
15,00
10,00
32,50
15,00
22,50
9,00
18,00

Elektrisch ontharen:
Declaratie bij zorgverzekeraar mogelijk
12 minuten start/minimaal
Per minuut

25,00 €
2,00 €

Na 30 minuten, per minuut
1 uur

1,80 €
108,00 €

Ontharen:
Cadeaubonnen: U bepaalt de waarde
Sugaring:
Bovenlip of kin (combi of +starttarief)
7,00
Gelaat (combi of +starttarief)
17,00
Oksels/bikinilijn (combi of + starttarief)
v.a. 16,00
Brazilian/Hollywood (alleen dames)
v.a. 40,00
Onderbenen incl. knie
v.a. 30,00
Benen
v.a. 50,00
Armen (combi of +starttarief)
v.a. 19,00
Rug/borst
v.a. ca. 25,00.- 35,00

Seffenterstraat 33b, 6291 GB Vaals
Telefoon 0 43 - 3 08 01 49
rosemarie@beautycornervaals.nl
www.beautycornervaals.nl

Anbos-specialisaties
acné en elektrisch ontharen
Vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk
(informeer hiernaar bij uw verzekering)
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