Studio Ee

NAILS - BEAUTY - BROWBAR

LIERSESTEENWEG 92 - 2547 LINT
0499/38.13.00 - INFO@STUDIO-ELLE.BE
WWW.STUDIO-ELLE.BE

GELNAGELS

Nieuwe set op eigen nagels
Nieuwe set met tips/sjablonen
Bijwerking naturel
Bijwerking kleur/french
Reparatie per nagel tijdens bijwerking
Reparatie per nagel na 7 dagen
Nail art - vanaf
Verwijderen gelnagels (incl. verzorging)
Gel op tenen
Bijwerking gel op tenen
Verwijderen gel op tenen (incl. verzorging)

GELLAK

Nieuwe set handen of voeten
Bijwerking handen of voeten
Verwijderen gellak handen (incl. verzorging)
Verwijderen gellak voeten (incl. verzorging)
Nail art - vanaf

HANDVERZORGING

Esthetische manicure
Supplement nagels lakken
Paraffine bad

VOETVERZORGING

Esthetische pedicure
Medische pedicure
Supplement nagels lakken
Voetverzorging + gellak
Voetverzorging + gel
Verwijderen van gel/gellak tijdens pedicure

MAQUILLAGE

Dagmaquillage
Avond - of feestmaquillage

€ 45
€ 69
€ 42
€ 44
€2
€8
€1
€ 22,50
€ 30
€ 35
€ 20

€ 30
€ 35
€ 22,50
€ 20
€1

€ 20
€9
€ 15

€ 27
€ 30
€9
€ 54
€ 54
€5

€ 30
€ 35

EPILATIE

Bovenlip
Kin
Wangen
Kaaklijn
Onderbenen
Bovenbenen
Onder-en bovenbenen
Bikini sliprand
Bikini French
Bikini Brazilian
Oksels
Armen tot aan elleboog
Armen volledig
Rug
Borst & buik
Tenen

BROWBAR

New look (1ste sessie)
Touch-up (bijwerking tussen 4 - 6 weken)
Mannen
Coloring

WIMPERS

Wimpers kleuren
Wimperlifting (incl. kleuren)

WIMPEREXTENSIONS

€8
€8
€ 10
€ 10
€ 18
€ 20
€ 32
€ 15
€ 25
€ 30
€ 12
€ 15
€ 25
€ 28
€ 28
€6

€ 45
€ 30
€ 15
€ 15

€ 15
€ 65

Nieuwe set one by one
Bijwerking 1 week
Bijwerking 2 weken
Bijwerking 3 weken
Bijwerking 4 weken
(Langer dan 5 weken = nieuwe set)

€ 89
€ 29
€ 39
€ 49
€ 59

Nieuwe set 3D Russian volume
Bijwerking 1 week
Bijwerking 2 weken
Bijwerking 3 weken
Bijwerking 4 weken
(Langer dan 5 weken = nieuwe set)

€ 125
€ 39
€ 49
€ 59
€ 60

Verwijderen wimperextensions

€ 20

GELAATSVERZORGING
Monu Aromatic Facial Treatment € 69
Een verzachtende en deugddoende verzorging aanpasbaar aan elk
huidtype.

Monu Active Collagen Facial Treatment € 79
Een verzorging om tekenen van huidveroudering te reduceren door
het gebruik van gevriesdroogd collageen.

Monu Smoothing Algae Facial Treatment € 79
Een verzorging waarin een zeewiermasker met mineralen en
spoorelementen gaat zorgen voor een liftend en revitaliserende
werking.

Renu Lift Facial € 99
De geavanceerde aanpak van anti-aging. Een verzorging voor de
rijpe of droge huid met fijne of expressieve lijntjes. Door middel van
krachtige fruitenzymen en botox-like extracten worden de dieper
gelegen rimpels opgevuld en de verslapte huid verstevigd.

Vitru Complete € 79
Een volledig aangepaste verzorging voor de mannenhuid.

Microdermabrasie
Deze behandeling stimuleert de celregeneratie en zorgt voor
onmiddelijke resultaten zoals het opvullen van fijne lijntjes,
verbetering van de huidconditie en de vermindering van
littekenvorming.

In kuurvorm (4 + 1 gratis)			
Eénmalige behandeling			
Aanvulling op gelaatsverzorging		

€ 220
€ 55
€ 20

LICHAAMSVERZORGING
Lime & walnut wrap € 69
Deze lichaamspakking elimineert alle dode huidcellen en stimuleert
de celregeneratie. Het ultieme lichaamsritueel om de stress van het
dagelijkse leven te verlichten. (Geen douche vereist)

*Alle behandelingen zijn exclusief ontharing

Bij ons kan u ook terecht voor permanente makeup en laserontharing (E-med), behandeling van
schimmelnagels (PinPointe™) en massages.

