GEZICHT– MEDICALBEAUTY - Doctor Babor
Lifting - Firm & Youthful

75 min

120,00 €

Voor zichtbare ouderdomsverschijnselen zoals rimpels,
verlies van elasticiteit en contourverschuiving
Reiniging / Intensieve peeling / werkstoffenserum /
massage / oogverzorging / individuele afsluitende
verzorging
60 min

98,00 €

4 x 60 min

392,00 €

Therapro peel
4 Therapro peel

De Fruitzuurintensiteit (10% 20% 30%) wordt individueel
aan uw huidtype aangepast voor een maximale
huidvernieuwing en een stralend frisse teint al na de
eerste keer. Werkt onder andere op rimpels, littekens en
open poriën.
Reiniging / fruitzuurpeeling / werkstoffenserum / speciaal
maskers / individuele afsluitende verzorging
Brightening - Bright & luminous

60 min

120,00 €

Verbeteren van de huidskleur – Langdurig heldere,
stralende teint; Voor de veeleisende met
pigmentstoornissen – Egaliseert de huid en verfijnt de
teint
Reiniging / intensieve peeling / werkstoffenserum /
massage / oogverzorging / speciale maskers / individuele
afsluitende verzorging
Hydrating - Plumped & revived

75,00

95,00 €

Vochtigheidsvuller – vollere en vitalere huid. Voor de
extreme droge huid met zichtbare droogheidsrimpels /
Reiniging / intensieve peeling / werkstoffenserum /
massage / oogverzorging / speciale maskers / individuele
afsluitende verzorging
BABOR HEEL NATUURLIJK
88,00 €

Vegan clean

GEZICHT – PREMIUMVERZORGING MET SYSTEEM Skinovage
Prenium

90 min

88,00 €

Classic

90 min

73,00 €

Standaard verzorging die de huid de nodige voeding
heeft, met een ampul en crême masker
QUICK + korte massage / masker
Prenium beauty flirt of compact

45 min

53,00 €

MIJN
SCHOONHEIDSPROGRAMMA
BABOR BEAUTY SPA
Natacha

GEZICHT – BABOR DE LUXE
Reversive

90 min

140,00 €

Luxueuze pro-youth verzorging die de individuele
schoonheid van de huid bewaart en de door leeftijd
ontstane gebreken laat verdwijnen.
Een ontspannend moment met blijvend effect.
Reiniging / fruitzuurpeeling / oog- en lippen behandeling /
lifting massage /speciaal masker /individuele afsluitende
verzorging
HSR lifting

90 min

120,00 €

Gezichtslifting van de nieuwe generatie - tegen alle
soorten van rimpels.
Reiniging /BABOR face shaping / peeling /lifting
massage / oog-en lippen behandeling / speciaal masker
/individuele afsluitende verzorging
Babor SeaCreation

100 min

210,00 €

Gun uw huid een luxueuze expeditie met zeer werkzame
ingrediënten uit de diepe zeeën. Het
hooggeconcentreerde serum, de exclusieve crème alsook
twee intensief werkzame maskers, toveren een optimum
aan uitstraling en jeugdigheid te voorschijn.
Reiniging / peel-off masker / oog- en lippen behandeling /
lifting massage / speciaal masker / individuele afsluitende
verzorging

HET EXTRAATJE
Hydra boost

21,00 €

Ampullen detox met algen

29,00 €

LICHAAM – BABOR SPA
Peeling spa shaping

30,00

30,00 €

massage

60,00

60,00 €

60,00

70,00 €

BABOR MEN
Gezichtsbehandeling Energy
Release

Prijslijst herfst 2022

WIMPERS EN WENKBRAUWEN
Wenkbrauwen epileren/harsen in
model

PERMANENTE MAKE-UP

ONTHARING MET LASER (Dames - prijs per sessie )

12,00 €

Wenkbrauwen schaduw +
microblading

375,00 €

Bovenlip

60,00 €

Wenkbrauwen verven

15,00 €

Ogen Eyeliner onder

210,00 €

Kin

80,00 €

Wimpers verven

15,00 €

Ogen Eyeliner boven

240,00 €

Boven been S-M

300,00 €

Wimpers en wenkbrauwen verven

25,00 €

Ogen Eyeliner boven en onder

390,00 €

onder been

250,00 €

Lipliner

410,00 €

Volledige benen

450,00 €

MANICURE
Zonder lakken

22,00 €

Lipliner + rand inkleuren

470,00 €

Oksels

120,00 €

Met lakken

28,00 €

Full lips

540,00 €

Bikini sliprand

120,00 €

Volledig Bikini

180,00 €

Armen

300,00 €

VOET VERZORGING

Meer prijzen op aanvraag

Zonder lakken

27,00 €

Met lakken

33,00 €
ONTHARING MET WARME WAS

Bovenlip
Kin

12,00 €
7,00 €

onder of boven been

23,00 €

Volledige benen

37,00 €

Oksels

18,00 €

Bikini sliprand

20,00 €

Volledig Bikini

30,00 €

Armen

23,00 €

Rug (vanaf)

38,00 €

PLASMAPEN
Bovenoogleden

395,00 €

Onderoogleden

375,00 €

Oog volledig

520,00 €

Bovenlip

275,00 €

Frontrimpel

250,00 €

BABOR BEAUTY SPA
Natacha
Brusselsesteenweg 27 | 3090 Overijse
Tel. 02/687.57.15 | natacha@BBS-natacha.be
www.bbs-natacha.be

Openingstijden
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9.00 - 21.00
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 16.00

Avonden en overige dagen uitsluitend op afspraak

