Prijslijst
 Acné behandeling/korte reinigende behandeling

€ 36,50

•B
 io-Peeling Light Treatment

€ 78,50

Voor de gevoelige huid met couperose, rosacea

Intensieve reiniging, vapazone, verwijderen van
oppervlakkige onzuiverheden, masker en dagverzorging

•B
 io-Lifting Treatment		€ 78,50
Voor het verminderen van fijne lijntjes en rimpels

 Basic Beauty behandeling (40 min)

€ 47,50
• Apaline Soothing Treatment		€ 78,50

Intensieve reiniging, vapazone, verwijderen van

Voor het verminderen van couperose en rosacea

oppervlakkige onzuiverheden, epileren, masker
en dagverzorging

• Hydration Peel Off Alginate Treatment 		€ 78,50
Herstelt de vochtbalans van de huid

 Beauty Relaxbehandeling

€ 62,50
•N
 eo-Marine Spa Treatment 		€ 79,50

Intensieve reiniging, peeling/lysing, vapazone,

Voor een vochtarme huid, fijne lijntjes en rimpels

verwijderen van oppervlakkige onzuiverheden, epileren,
gezichts/halsmassage, vochtregulerend masker,

• Neo-White Treatment 		€ 82,00

oogcompres en dagverzorging

Voor het verminderen van pigmentvlekken

 Basic Facial Man (40 min)

€ 47,50

• Rebalancing Treatment 		€ 81,00
Voor een vette, gecombineerde en acnehuid

Een reinigende behandeling met een exfoliatie,
verwijderen van oppervlakkige onzuiverheden, masker

• NIEUW: Intelligence Advanced Power Lift Treatment

en dagverzorging

€ 79,50

Voor de vermoeide, verslapte en slecht doorbloede huid.

 Relax Treatment Man

€ 62,50

Een reinigende behandeling met een exfoliatie,

N
 eoderma Eye Treatment

verwijderen van oppervlakkige onzuiverheden,

•S
 peciale oogbehandeling voor het oogcontour,
verlevendiging, antirimpel en zuivering

wenkbrauwen modelleren, gezichts/schoudermassage,

• In combinatie met een behandeling

masker en dagverzorging

 Botorelax behandeling

€ 49,50

€ 39,50

€ 78,50

Deze behandeling ontspant en verbetert de expressielijntjes.

 Massages

Speciaal voor de rijpere huid. Inclusief epileren,

• Hotstone massage rug inclusief rugpeeling

€ 39,50

gezichts/schoudermassage en dagverzorging

• Hotstone massage rug inclusief gehele

€ 79,50

gezichtsbehandeling
•T
 haise wellness

• Thaise rugritueel, uitgebreide oosterse gezichtsbehandeling,

 Neoderma Behandelingen
• Bio-Peeling Treatment
Voor de behandeling van diverse huidproblemen
(acne, pigmentvlekken, littekens) of preventief.
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€ 79,50

€ 78,50

met warme kruidenstempels (incl epileren)

 Afslank behandeling met slimline combo

 Microdermabrasie met mesotherapie

• Kuur 10 maal bij 2 a 3 keer per week

€ 295,00

• Per behandeling

€ 99,00

• Per behandeling

€ 32,50

• Kuur van drie behandelingen

€ 275,00

Doormiddel van vetafbraak en spierversteviging

 Make up

 Harsen

• Avond make up

€ 37,50

Harsen bovenlip of kin (tijdens behandeling € 9,50)

€ 12,00

• Bruids make up (incl proef-make up en ampul)

€ 95,00

• Harsen bovenlip en kin (tijdens behandeling € 13,00)

€ 15,00

• Harsen onderbeen of bovenbeen

€ 24,50

• Harsen onderbeen en bovenbeen

€ 45,00

• Harsen bikini lijn

€ 17,50

• Harsen oksels

€ 15,00

• Harsen rug

€ 25,00

 Epileren
Epileren wenkbrauwen

€ 15,00

 Verven
• Verven wimpers

€ 15,00

• Verven wenkbrauwen

€ 13,00

• Verven wimpers en wenkbrauwen

€ 25,00

 Couperose
 Permanent make up
Wenkbrauwen schaduw en/ of haartjes techniek

€325,00

(inclusief 2 nabehandelingen)

€ 47,50

• Steelwratjes, bloedblaasjes, spinnaevi verwijderen

€ 29,50

(per 10 minuten)

• Wenkbrauwen stukjes aan of opvullen van af

€ 99,00

• Ogen Eyeline onder (inclusief nabehandeling)

€150,00

 Myscara

• Ogen Eyeline boven (inclusief nabehandeling)
• Eyeline onder en boven (inclusief nabehandeling)

• Coaguleren couperose

€310,00

• Dubbele Eyeline boven

€250,00

• Lipliner

€350,00

 Retouches, nabehandelingen en correcties

Semi permanente mascara

€ 49,50

 Medische dermaroller

€295,00

• Wenkbrauwen minder dan een jaar

€ 85,00

• Na 1 jaar

€125,00

• Na 2 jaar (inclusief een nabehandeling)

€175,00

• Ogen Eyeline onder

€ 77,50

 Snel bruiner

• Ogen Eyeline boven

€ 87,50

• Snel bruiner per keer (12 min)

€ 7,50

• Ogen Eyeline onder en boven

€125,00

• Snel bruiner per keer (18 min)

€ 11,00

• Snel bruiner 10 keer (12 min)

€ 70,00

• Snel bruiner 10 keer (18 min)

€ 99,00

Inclusief cellulair serum voor thuisgebruik

Beautystudio Bianka locatie Spijkenisse: 0181 680 197 / locatie Hoogvliet: 06 21 40 41 85
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