Prijslijst 2020
Huidverbetering - 30 minuten
Accurett - Kleine zone

€ 90,00

Bevriezen van pigmentvlekjes & moedervlekjes. We behandelen één kleine zone.

Accurett - Medium zone

€ 100,00

Bevriezen van pigmentvlekjes & moedervlekjes. We behandelen één medium zone.

Accurett - Volledige zone

€ 110,00

Bevriezen van pigmentvlekjes & moedervlekjes. We behandelen één volledige zone.

Basic LED beurt

€ 35,00

Een basis gelaatsverzorging van 30', inclusief reiniging en Dermalux LED.

Premium LED beurt

€ 55,00

Een premium gelaatsverzorging van 30', inclusief Dermalux LED, aangepaste pads & ampoules.

Luxe Nano LED beurt

€ 75,00

Een luxe gelaatsverzorging van 30', inclusief Dermalux LED, pads & nanomasker.

Chemische Peel

€ 90,00

Een chemische peel werkt in op een diepere huidlaag door middel van fruitzuren. De huid wordt geactiveerd
worden om nieuwe cellen aan te maken en ziet er daardoor frisser en jonger uit!

Huidverbetering - 60 minuten
Gelaatsverzorging Silver

€ 95,00

Beginnende huidverbetering. Inclusief Dermalux LED.

Gelaatsverzorging Gold

€ 120,00

Huidverbetering op maat. Inclusief Dermalux LED in combinatie met virtuele mesotherapie.

Gelaatsverzorging Diamond

€ 145,00

De optimale huidverbetering. Inclusief Dermalux LED in combinatie met chemische peel.

Gelaatsverzorging Ultra

€ 175,00

Dé ultieme huidverbetering. Inclusief Dermalux LED, chemische peel & nanomasker.

Make-up
Dagmake-up

€ 35,00

Een basis maquillage.

Avondmake-up

€ 45,00

Een maquillage naar keuze. Ideaal voor een feestje of avondje weg.

Maquillage met persoonlijk advies
Een maquillage waarbij we jou tips & tricks leren om jezelf op te maken.

Wil jij meer info over onze producten & behandelingen? Boek jouw gratis consult.
Bezoek zeker ook onze webshop op https://webshop.bellisamo.be

€ 55,00

Mix & Match
Dagmake-up met Dermalux LED

€ 70,00

Een verwenpakket met een gelaatsverzorging van 30' & een basis maquillage.

Avondmake-up met Dermalux LED

€ 80,00

Een verwenpakket met een gelaatsverzorging van 30' & een maquillage naar keuze.

Pedicure met Dermalux LED

€ 68,00

Een verwenpakket met een gelaatsverzorging van 30' & een pedicure.

Luxe Manicure met Dermalux LED

€ 68,00

Een verwenpakket met een gelaatsverzorging van 30' & een luxe manicure.

Extra's bij te boeken
Luxe Manicure

€ 33,00

De nagels in vorm vijlen en de nagelriemen verzorgen. Hierbij volgt een scrub, chocoladepakking &
paraffinepakking.

Luxe Manicure met nagels lakken

€ 41,00

De nagels in vorm vijlen en de nagelriemen verzorgen. Hierbij volgt een scrub, chocoladepakking &
paraffinepakking. Inclusief de nagels lakken.

Pedicure

€ 33,00

De teennagels knippen en de nagelriemen verzorgen. Het overtollig eelt wordt verwijderd.

Pedicure met gellak

€ 68,00

De teennagels knippen en de nagelriemen verzorgen. Het overtollig eelt wordt verwijderd. Nadien werken we de
teennagels af met gellak.

Pedicure met nagels lakken

€ 41,00

De teennagels knippen en de nagelriemen verzorgen. Het overtollig eelt wordt verwijderd. Inclusief de teennagels
lakken.

Wenkbrauwen verven

€ 12,00

De wenkbrauwen worden geverfd op een naturelle manier.

Waxing - Wenkbrauwen
Waxing - Bovenlip

€ 12,00
€ 8,00

Bruidsarrangementen
BRIDAL MAKE-UP

€ 100,00

Een bruidsmaquillage naar keuze, inclusief proefbeurt.

BRIDE TO BE Arrangement

€ 195,00

Dit arrangement bevat een basic LED beurt, een luxe manicure, een pedicure & bruidsmake-up (inclusief
proefbeurt).

BEAUTIFUL BRIDE Arrangement

€ 255,00

Dit arrangement bevat een silver gelaatsverzorging van 60', een luxe manicure, een pedicure & bruidsmake-up
(inclusief proefbeurt).

TOTALLY READY BRIDE Arrangement

€ 280,00

Dit arrangement bevat een gold gelaatsverzorging van 60', een luxe manicure, een pedicure & bruidsmake-up
(inclusief proefbeurt).

BRIDAL HAIR

€ 80,00

Een bruidskapsel naar keuze, inclusief proefbeurt. Dit wordt uitgevoerd door Haar Salon by Sabriye.

Kunstnagels & Gellak (KLANTENSTOP)
Kunstnagels - Bijwerking
Gellak - Bijwerking
Kunstnagels of gellak verwijderen

Wil jij meer info over onze producten & behandelingen? Boek jouw gratis consult.
Bezoek zeker ook onze webshop op https://webshop.bellisamo.be

€ 45,00
€ 35,00
€ 25,00

