“ Wij zijn pas tevreden als

ONTHARING LICHAAM

onze klanten ontspannen naar
huis gaan.

• Onder- of bovenbenen ................................................... € 20,00

schoonheidssalon

“

• Volledig benen................................................................... € 35,00
• Bikinilijn................................................................................. € 16,00

Sari Casteels

• Brazilian................................................................................ € 27,00

Schoonheidsspecialiste bij B’eau Wellness

• Onderbuik............................................................................. € 11,00
• Borstkast.............................................................................. € 27,00

Prijslijst

• Rug.......................................................................................... € 30,00

Boek nu je afspraak

• Armen.................................................................................... € 16,00

Wij werken uitsluitend op afspraak.
Graag reserveren via:

• Oksels.................................................................................... € 12,00

Tel.: 09 335 28 90

ONTHARING GELAAT

Mail: wellness.gent@lago.be

• Kin .................................................. € 9,00

Online agenda:

• Bovenlip........................................ € 9,00

www.treatwell.be/salon/beau-wellness

• Wangen ........................................ € 13,00
• Volledig gelaat ........................... € 30,00
(Kin - bovenlip - wangen - wenkbrauwen)

OPENINGSUREN

Op zoek naar
een origineel cadeau?
Verwen iemand en geef een cadeaubon* van
B’eau Wellness cadeau. De cadeaubon kan gebruikt worden
voor alle verzorgingen en producten. Wij bieden een ruim
aanbod aan voor alle huidtypes, leeftijden, vrouwen én
mannen.
* met een bedrag naar keuze

maandag

9u00 - 17u00

dinsdag

9u00 - 17u00

woensdag

gesloten

donderdag

13u00 - 21u00

vrijdag

9u00 - 17u00

zaterdag

9u00 - 17u00

zondag - feestdag

gesloten

Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Gent
T 09/335 28 90
wellness.gent@lago.be

www.lago.be/schoonheidssalon
Wil je graag op de hoogte zijn van alle nieuwste trends?
Volg ons op Facebook en Instagram!

HAAL(T) HET MOOISTE UIT JEZELF

GELAATSVERZORGING

WIMPERBEHANDELINGEN

MANICURE

• Basis gelaatsverzorging (45’) ................. € 45,00

• Kleuren wimpers .............................................................. € 12,00

• Klassieke verzorging ........... € 25,00

(Reiniging - peeling - masker - dagcrème)

• Gepersonaliseerde gelaatsverzorging (60’) € 60,00
(Verzorging aangepast aan jouw huidtype:
reiniging - peeling - serum - massage - masker - dagcrème)

• Spiruline verzorging (60’)............................................... € 70,00
(Anti-age: strijkt de eerste rimpels glad, stimuleert de uitstraling, ontgift en
vitaliseert de huid))

(Licht gekleurde wimpers extra kleur geven of ter vervanging van je

(Vijlen - knippen - nagelriem verzorgen,

dagelijks laagje mascara)

insmeren met handcrème)

• Wimperlift ........................................................................... € 61,00
(Natuurlijke wimpers worden optisch langer gemaakt. Geen wimperkrultang

(Anti-age: bestrijding van rimpels met gebruik van hyaluronzuur.
Dit vult bestaande rimpels op en corrigeert de huid)

• Exception verzorging (90’) ........................................... € 90,00
(Anti-age: herstelling volume van de huid, corrigering rimpels en
remodelleren van de gezichtscontouren)

(Klassieke verzorging + reiniging - peeling - massage)

of mascara meer nodig)

• Wimperextensions: one-by-one.................................. € 99,00
(Natuurlijke look: per wimperhaartje wordt er 1 wimperextension

• Hyalu-procollagène verzorging (60’) ........................ € 75,00

• Spa verzorging ........................................ € 40,00

geplaatst op de natuurlijke wimper-

• Wimperextensions: volume 3D ................................... € 132,00
(Volle of glamour look: per wimperhaartje worden er 3 wimperextensions
geplaatst op de natuurlijke wimper)

bijwerken na 3 weken...................... € 40,00
bijwerken na 4 weken............... € 45,00
verwijderen................................ € 17,00

(I Metric: analyse van de huid + tips voor verzorging voor jouw huidtype)

blijft zitten dan normale nagellak. Voelt natuurlijk aan.

• Gellak handen met mini-manicure ............................. € 38,00
(Blijft tot 2 à 3 weken)

(Blijft tot 6 weken)

bijwerken na 2 weken ..................................... € 25,00

• Huidanalyse bij gelaatsverzorging ............................ € 10,00

Variant van nagellak met een iets dikkere structuur waardoor de lak langer

• Gellak voeten (enkel nagelverzorging) .................... € 25,00

• Wimperextensions:

HUIDANALYSE

GELLAK

• Gellak voeten met mini-pedicure ............................... € 35,00
(vijlen nagels, eelt raspen, insmeren, blijft tot 6 weken)

• Verwijderen gellak met mini-mani- / pedicure ..... € 15,00
(Verwijderen gellak - vijlen nagels - verzorgende en verstevigende nagellak)

GELNAGELS

MASSAGES

Een harde gel wordt aangebracht op de nagels waardoor ze steviger zijn na

• Rugmassage (25’) ............................................................ € 35,00

de gewone nagel..Voelt dikker aan dan gellak.

(Masseren van de rug, schouders en nek)

• Op eigen nagels ................................................................ € 45,00

• Volledige lichaamsmassage (55’) .............................. € 65,00
(Masseren van de benen, schouders, nek, armen en gelaat)

Wij doen ontspanningsmassages met olie (Zweedse massage),
ideaal bij stress of om gewoon even weg te dromen.

(Blijft tot 4 weken)

WENKBRAUWVERZORGING
• Shaping wenkbrauwen ..................... € 15,00
(Vorm geven aan de wenkbrauwen, aangepast aan jouw

SPRAY TANNING
• Volledig lichaam ...................................................... € 32,00
• Boven- of onderlichaam ...................................................... € 21,00
(Een gezond zomers kleurtje, natuurlijke
teint. Effect is zichtbaar binnen 8 uur)

gezichtsvorm)

• Epileren / waxen: bijwerken ........................................ € 9,00
(Bijwerking van geshapete wenkbrauwen)

• Kleuren wenkbrauwen ................................................... € 12,00

• Met verlengingen ............................................................. € 60,00
(Verlenging met sjablonen, blijft tot 4 weken)

• Verwijderen gelnagels ................................................... € 20,00
(Verwijderen gellak - vijlen nagels - verzorgende en verstevigende nagellak)

PEDICURE
• Klassieke verzorging ....................................................... € 30,00

(Licht gekleurde wenkbrauwhaartjes extra kleur geven voor een vollere

(Vijlen - knippen - nagelriem verzorgen - eelt raspen - insmeren met

look. De huid kleurt niet mee. Combineerbaar met je eigen wenkbrauwpot-

voetcrème)

lood. Kleur blijft tot 3 weken)

• Shaping + kleuren wenkbrauwen .............................. € 21,00
• Shaping + henna wenkbrauwen................................. € 26,00
(100% natuurlijk product. Licht gekleurde wenkbrauwhaartjes extra kleur
geven voor een vollere look. De huid wordt mee gekleurd. Kleur blijft tot 2
weken op de huid, tot 6 weken op de haartjes. Afhankelijk van huidtype en
correcte nazorg)

• Spa verzorging ................................ € 45,00
(Klassieke verzorging + reiniging - peeling - masker massage.)

