GEDETAILLEERDE PRIJSLIJST VH NAILS AND BEAUTY
Gelaatsverzorging – The Classics
Een breed palet voor reiniging, hydratatie en versteviging van de huid
Basis Gelaatsverzorging | Germaine de Capuccini | €50
Duur: 60 min
OBJECTIEF
De Basis Gelaatsverzorging, aangepast aan jouw huidtype, is een ideale manier om met onze producten kennis
te maken, en tegelijk een volwaardige verzorging voor een correcte prijs. Het is een perfecte instapverzorging
voor wie geen specifieke problemen heeft, maar toch de huid wil verzorgen, voeden, hydrateren en een mooiere
éclat geven. Deze verzorging is bijzonder geschikt voor een jonge huid die toch wat hydratatie of voeding nodig
heeft, of die last heeft van lichte onzuiverheden en puistjes. Ook de eerste tekenen van veroudering kunnen
hiermee perfect weggewerkt worden.
Maar daarnaast is het ook een zalige verwennerij tussendoor of een leuke aanvulling op één van onze andere
behandelingen.
VERLOOP VAN DE BEHANDELING
•

Reiniging

•

Gelaatsanalyse

•

Gommage

•

Dieptereiniging

•

Massage

•

masker

• Bescherming, hydratatie en voeding
Daarnaast leren we je ook hoe je correct met onze producten moet omspringen.

Detox Treatment - bloedsinaasappel | Bernard Cassière | € 65
Een energie gevende en ontgiftende kuur in 4 fases!
Stimuleer uw huid met deze energie gevende DETOX behandeling samengesteld op basis van een cocktail van
citrusvruchten (Extract van bloedsinaasappel + etherische olie van mandarijn) !
Bloedsinaasappel werd gekozen als belangrijkste ingrediënt om vale teinten te stimuleren en te vitaliseren en de
huid te hydrateren en te voeden.
1. Gommage-masque à l’orange sanguine: de geltextuur verandert in lait zodra er water wordt toegevoegd.
Verwijdert de dode huidcellen en onzuiverheden en laat zo de huid weer stralen
2.Detoxmodelage: verfrist, elimineert en verstevigt de
gezichtstrekken en de hals dankzij een massage met
ontspannende, ontgiftende en energie gevende
massagebewegingen
3. Vitamine C Sérum shot: Geeft weer vitaliteit aan de huid. De
huid is weer frisser en dynamischer.

4. Sublimeren : met de EE* crème voor een perfecte en egale teint, zelfs zonder make-up.
Onmiddellijke resultaten van de DETOX-behandeling**:
• Verbetering huidporiën
• De teint is egaler en helderder
*EE(Energy Enhancer):Energie-katalysator.
**Technische expertise op 20 personen, na een DETOXbehandeling gehad te hebben.
•
•
•
•

De huid terug laten stralen
Verwijderen van dode huidcellen
Draineren
Hydrateren

Voor alle huidtypes, energieboost met onmiddellijk zichtbaar resultaat

Hydralock - Bamboo & Aloë vera | Bernard Cassière | € 70
De oplossing van Bernard Cassière voor de huid die nood heeft aan hydratatie, soepelheid en stevigheid.
Dankzij het complex Bamboe-Aloë Vera* is de huid gevoed en gehydrateerd.
• Dubbel gommage: speciaal ontwikkeld om in alle zachtheid de dode huidcellen te verwijderen, dit dankzij
een combinatie van extracten van witte thee en Aloe Vera (BIO). Met deze peeling is de exfoliëring
ensymatisch (om dode cellen af te brekn door ze los te maken van de huid) en mecanisch (om de teint weer
stralend te maken en het indringen van actieve bestanddelen te vergemakkelijken).
• Hydraterende golf met extracten van bamboe, Aloë-vera (BIO) en cactus gecombineerd met hyaluronzuur
(sodium hyaluronaat). Deze intensieve kuur de afweermechanismen van de huid versterkt dankzij zuiverende,
herstellende, voedende, herbronnende en hydraterende actieve bestanddelen.
• Relaxatie en hoge hydratatie modelage ontwikkeld met extracten van bamboe, aloe-vera (bio) en japanse
lelie gecombineerd met avocado- en amandelolie. Dit innoverend modelageprotocol voor het gelaat is
geschikt om zowel te ontspannen als het werk van de actieve bestanddelen in de formules te
vergemakkelijken. Massagebewegingen de huid stimuleren of de spanningszones verzachten.
• Masque cocoon: een nieuwe formule met meer dan 93% natuurlijke stoffen. Deze biocellulose masker van de
laatste generatie hoge tolerantie en doeltreffendheid combineert.
• Einde van de behandeling: aanbrengen van de Crème haute hydratation of de Crème sorbet, aangevuld met
4 druppels van de Cure intensive hydratante Bambou & Aloe-vera voor een gladmakend effect en een
“opgevulde” huid.
Resultaten van de testen
1. Zelf-evaluatie
75% van de modellen heeft na de behandeling een frissere teint waargenomen gedurende 2 dagen.
Voor 25% van de modellen duurde de frisse teint 1 week!
2. Technische expertise en instrumentele metingen
Het hydratatie niveau wordt onmiddellijk op de huid van onze
modellen gemeten,vóór en na 1 behandeling Hydra-Nutrition
Bambou – Aloe Vera. Door een professionele
schoonheidsspecialist, met de hulp van een corneometer
(apparaat dat helpt het hydratatie niveau van de huid te
meten). De professionele en instrumentele metingen tonen aan
dat de hydratatie van de huid gemiddeld met +52%** verbeterd

is na 24u en met +15% na 1 week. *Tevredenheidspercentage op 20 proefpersonen, na een Bamboe &
Aloë-vera Hydralock behandeling.
**Metingen met corneometer en klinische expertise op 20 proefpersonen, 24u na een Bamboe & Aloëvera
Hydralock behandeling
*Hydrateren gedurende de ganse dag
* Versterken van de huidbarrière
* Voeden/Versoepelen

Spirulina Jeunesse Treatment | Bernard Cassière | € 80
Gelaatsverzorging met natuurlijke en pure Spirulina om de veroudering van de huid zichtbaar te vertragen.
De bloem van de vlinderboom beschermt de huid tegen de schadelijke effecten van blauw licht.
*Onthullen van de natuurlijke schoonheid
Beschermen van de huid tegen interne en externe factoren van huidveroudering
Verstevigen en gladstrijken van de huid
Voeden van de cellen.
Doelgroep vanaf 30 jaar

Gelaatsverzorging – The Experts
Verstevigen en liften van de huid met een speciale techniek met massageparels. Een hele
beleving van 1.uur en 30 minuten met wellness gevoel
Anti age Premium Diamant | Bernard Cassière | € 105
Verstevigen en liften van de huid met een speciale techniek met massageparels.
Een hele beleving van 1.uur en 30 minuten met wellness gevoel

Duur: gemiddeld 1 uur en 30 minuten
Voor deze lijn van exclusieve behandelingen heeft Bernard Cassière deze ontwikkeling ten dienste gesteld van
zijn meest ervaren samenstellers, die, net als horlogemakers en juweliers, deze formules zorgvuldig hebben
uitgewerkt, waarbij ze de meest kostbare ingrediënten, de meest efficiënte en de meest geavanceerde
technologie hebben geselecteerd.
Deze lijn is met zorg ontwikkeld als een juweel en is verrijkt met
diamantpoeder en witte parelextract* om de kwaliteit en
uitstraling van uw teint te verbeteren.
•
•
•
•

Vermindering van rimpels/pigmentvlekken
Verstevigen
Voeden
liften

Vanaf 50 jaar

B-Calm | Germaine de Capuccini | € 85
Na jarenlang klinisch onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Valencia en onder dermatologisch
toezicht lanceert Germaine De Capuccini een verzorgingslijn voor de gevoelige huid. Deze verzorgingslijn is
100% compatibel met elk huidtype, zelfs de meest broze en gevoelige. Het exclusieve ingrediënt : SKINBIOME
REPAIR is een prebiotische en probiotische samenstelling die is ontworpen om de bacteriële flora opnieuw in
evenwicht te brengen en de natuurlijke afweersystemen te activeren.
Aanbevolen voor:
Een leeftijd vanaf 18 jaar.
Een gevoelige/intolerante huidtypen die allergisch kan reageren.
Na een “crisis”: een laserbehandeling, chemische peeling, esthetische ingrepen,… Een huid met een allergische
reactie.
Maandelijkse sessie of in kuurvorm.
Werking en resultaten:
De B-Calm gelaatsverzorging is een Flash-behandeling: na 1 sessie heb je een zichtbaar resultaat. In een enkele
sessie worden uitermate herstellende resultaten verkregen. Na de ingreep is de huid kalm en ontstopt. Irritatie,
roodheid en schilfering verbeteren aanzienlijk.

Timexpert Radiance C+ | Germaine de Capuccini |€100
Voor de eerste keer bevat Timexpert Radiance C+ ons gepatenteerde nanopolymeeringrediënt HLG. Dit
revolutionaire ingrediënt kapselt de pure vitamine C in en beschermt het op zijn weg naar de diepere lagen van
de huid. Vitamine C is gewoonlijk vrij onstabiel en breekt snel af zodra het geoxideerd is. De toevoeging van HLG
in Timexpert Radiance C+ formules betekent dat 6 keer de hoeveelheid pure vitamine C wordt afgeleverd in de
lagen van de huid waar het aan het werk kan.
Aanbevolen voor:
Een leeftijd vanaf 25 jaar
Een grauwe, doffe huid, die niet straalt of glanst.
Een gedehydrateerde huid zonder celvitaliteit, slappe huid.
Een vermoeide en futloze huid.
Maandelijkse sessie of in kuurvorm.
Werking en resultaten:
Bestrijdt de negatieve effecten van huidglycatie die een
vroegtijdige huidveroudering in gang zetten.
De huid herkrijgt onmiddellijk een opvallend jeugdig aanzien, ze
straalt en ziet er glad en vitaal uit.

Timexpert lift(in) | Germaine de Capuccini | € 120
Een nieuw concept om de huid terug op te spannen en de vorm van de gelaatscontouren te herstellen dankzij de
innovatieve V-matrix. Lift de huid, vult haar op en spant de gelaatscontour op.
Aanbevolen voor:
Een leeftijd vanaf 40 jaar of jonger dan 40 jaar na felle afslanking.
Geschikt voor alle huidtypes die last hebben van een verslapte huid.
Maandelijkse sessie of in kuurvorm.
Werking en resultaten:
De gelaatstrekken komen beter tot hun recht.
Rimpels worden minder zichtbaar. De gelaatsvolumes worden voller en opnieuw gepositioneerd. Het
gelaatsovaal krijgt strakkere vormen.
Volume, aanspannend en liftend effect.

Gelaatsverzorging – Just for Men
For Men | Germaine de Capuccini | € 78
De For Men lijn is exclusief voor de mannenhuid ontwikkeld waarbij aandacht is voor de verschillende huidtypes.
Gebaseerd op natuurlijke ingrediënten zoals berkensap, extracten van olijfbladeren, vitamine C en extracten
van sake, perfect voor de meest gevoelige huid.
Aanbevolen voor:
Een leeftijd vanaf 25 jaar.
Een huid met tekenen van vermoeidheid en stress. Mannen die vele uren reizen, vliegvelden Mannen die roken.
Maandelijkse sessie of in kuurvorm.
Werking en resultaten:
Herstellend, verwijdert afvalstoffen, verstevigend.
Werkt tegen de tekenen van veroudering, kalmerend en verfrissend.
In één enkele sessie geeft het de huid alle energie en vitaliteit.

Huidverbetering - Bloomea 10 beurten | €800
Met de behandeling van Bloomea worden volgende
huidimperfecties uiterst doeltreffend behandeld:
Rimpels en fijne lijntjes - Littekens ten gevolge van acne
Grove poriën - Zwangerschapsmasker
Pigmentvlekken - Striemen - Littekens
Tekenen van veroudering op handen

Henna brows | €45
Nagelverzorging
Nieuwe set Kunstnagels met verlenging: €70
Nieuwe set Kunstnagels zonder verlening op eigen nagel: €60
Bijwerking Kunstnagels 3 – 4 weken: € 50
Bijwerking Kunstnagels + 4 weken: € 55
Bijwerking Kunstnagels + 5 weken = Nieuwe set
Gebroken nagel €2,5 bij bijwerking tot 4 weken (vanaf 4 gebroken nagels = nieuwe set)
Herstelling nagel € 5 euro
Verwijderen van Gel nagels: €30 euro
Gelish zonder verlening op eigen nagel: €40 | Gelish met verlening: €45 | Gelish teennagels
(geen Pedicure):€35

Nail Art
Nail art simpel (folie, marble, eenvoudig steentje, stempel) €1 per nagel
Vriendin korting: €5
(na 2de afspraak krijg u en u vriendin de korting)
Studentenkorting: €5
€1 per nagel
Nail art met meerdere steentjes €2,5 per nagel

