Clephar Dermatocosmetica Facials
Clephar Dermatocosmetica Facials
De Clephar Facials zijn inclusief een huidanalyse,
verwijderen onzuiverheden, epileren wenkbrauwen, serum, massage van gelaat/hals/decolleté,
masker, korte handmassage en worden afgesloten
met een lotion en cream.
Clephar Pure Facials
•
•
•
•

€ 51,00

Cleansing = diepreinigende facial
Hydra = hydraterende en verzachtende facial
Comfort = voedende facial voor de droge huid
Regenerate = voor een duurzaam herstel van de
huidlagen

€ 71,00

Hydra Power Lift & Hydra Power Fresh

Deze unieke behandeling heeft een directe lifting
en een intensieve hydratatie en versteviging als
resultaat. De lijntjes vervagen, contouren worden
strakker en de elasticiteit verbeterd. Bij de Hydra
Fresh werken we met een heerlijk verfrissend
Collageen Vliesmasker.

Benen (onder)			
Oksels					
Bikinilijn				
Benen, oksels en bikinilijn		

Collagen Anti-Aging & Collagen Softening

Verhoogt vochtigheidsgraad, verbetert spankracht
en elasticiteit van uw huid. De Softening versie gaat
de couperose tegen. (rode adertjes)

€ 71,00

€ 51,00

Deze manuele microdermabrasie geeft onmiddellijk
resultaat. Hij licht de huid op en verminderd
pigmentproblemen, ouderdomsvlekken en littekens.
Geschikt voor alle huidtypes.

Lotus Aroma Treatment

€ 56,00

Clephar Scientific Solutions

€ 16,00

Essential Clinical Skin

€ 61,00

Clephar Hand Treatment

€ 19,95

Oil Control Acné

Zuiverende, ontstekingswerende en verzachtende
werking. Voor de vette en onreine probleemhuid.

Hydraterende, verzachtende en regenererende
facial met heerlijk wellness gevoel. Voor elk huidtype
geschikt.

Huidherstellende facial voor de meest gevoelige
en allergische huidtypes.

AHA Glycolic

€ 61,00

Intensieve verzorging voor de gestresseerde,
vermoeide, verhoornde en/of gepigmenteerde
huid. De huid wordt frisser, zachter en meer egaal.

Sun Age Control Treatment & Sun Repair
Treatment

€ 61,00

Twee exclusieve behandelingen tegen huidbeschadigingen door de zon.
Sun Age Control versterkt je huid, brengt haar in
topconditie en stimuleert het bruiningsproces op
een veilige manier. Sun Repair kalmeert, herstelt
en hydrateert je door de zon geïrriteerde huid en
zorgt dat jouw bruine teint langer behouden blijft.

A.C.E. Treatment

€ 61,00

Vitaliserende behandeling voor iedereen met
beginnende verouderingsverschijnselen. Vitamine A
stimuleert de celvernieuwing, vitamine C herstelt
de huid en vitamine E biedt bescherming tegen
toxische invloeden van buitenaf.

Extreem hoog gedoseerde serums met direct en
verbluffend resultaat. Keuze uit Hydra Science,
AHA+ Science, Anti-Aging Science of Elasto Volume.
Kan tijdens elke facial ingezet worden als extra boost.

Losse behandelingen
Wenkbrauwen epileren*
€ 8,75
Wenkbrauwen verven*		
€ 7,95
Wimpers verven*				 € 8,95
Harsen bovenlip*			
€ 7,75
Harsen hele gelaat*			
€ 15,00
*In combinatie met andere behandeling € 2,50 korting

Visagie
Complete make-up				 € 22,50
Bruidsarrangement
€ 127,50
bestaande uit facial, proef make-up,
bruidsmake-up op locatie en lipstick/ligloss

Prijslijst vanaf 1 januari 2017

17,50
11,00
11,00
36,00

Manicure

Workshops
RJ Make-up			
Manicure				
Clephar Facial				

Losse behandeling of 3 behandelingen in kuur
binnen 6 weken voor € 325,00.

Deze intensieve verzorging van de handen kunt u
bij elke facial of los boeken. Het bestaat onder
andere uit een peeling en vlies-handmasker.

€
€
€
€

Manicure			
€ 20,00
Manicure inclusief Clephar Hand 			
Treatment				 € 29,95

€ 121,00

Crystal-X Treatment

Harsen lichaam

€ 27,50
€ 22,50
€ 20,00

Neem even contact op voor de speciale prijs voor
kinder/tienerfeestjes.

