
SIGNATURE/
FOR STUDENTS & MEN 

Basis Hydrafacial met drie stappen:
Fruitzuurpeeling, uitzuiveren van de
poriën en het insluizen van gezonde
voedingsstoffen voor de huid. 

€159

VANAF 01 . 10.22

TARIEVEN

PLATINUM
PREMIUM

Een ontspannende Lymfedrainage massage 
+ Hydrafacial Deluxe premium. Bevordert jouw
bloed- en vochtcirculatie en afvalstoffen in de
huid worden meteen afgevoerd. 

€269
HYDRAFACIAL

PASTELLE

Ga voor een All-in Experience: 
Dermaplaning + Hydrafacial Platinum premium
+ Perk Lips (Lipverzorging + thuisproduct) 
+ Hals & Decolleté booster + Alginaat masker 
+ 20 min medische Led-therapie + voetmassage

€389

DELUXE 
PREMIUM

Bij de Hydrafacial Deluxe voegen we een
gepersonaliseerde premium booster toe, die we
vervolgens  dieper in de huid laten inwerken
met 20 min medische LED-therapie icm een
voet- of handmassage.

€219
GOLD

De Hydrafacial voor een acnégevoelige huid.
Hierbij combineren we de klassieke Hydrafacial
+ Mesopeel + 20 min medische LED-therapie
icm een voet- of handmassage.

€239

EXTRA OPTIES

+ Hals & Decolleté booster
+ Dermaplaning
+ Perk Eyes/Lips 
+ Enzymen masker
+ Alginaat masker 

€65
€50
€40
€35
€25

ABONNEMENTEN

Kom je op regelmatige basis langs? 
Dan schenken we je een extra voordeel. 

5 + 1 Gratis 

HYDRAFACIAL



MESOPEEL

De Mesopeel (ookwel chemische peeling)
zorgen ervoor dat de diepere lagen van je huid
opnieuw geactiveerd worden wat de productie
van collageen- en elastinevezels stimuleert. Dit
telkens icm Led-therapie & handmassage. 

€129

DMK
ENZYMENTHERAPIE

Het unieke DMK concept zorgt ervoor dat de
huid van binnenuit wordt heropgebouwd. DMK
geeft prachtige resultaten naar: acné, rosacea,
roodheden, eczeem en psoriasis.

€129

BEHANDELING OP
ADVIES 

Keuzestress? Reserveer dan onze tijd. 
Samen kiezen we welke behandeling wordt
uitgevoerd op basis van je verwachtingen, wensen
en uiteraard volledig op maat van jouw huid. 

ABONNEMENTEN

Kom je op regelmatige basis langs? 
Dan schenken we je een extra voordeel.

5 + 1 Gratis 

HUIDVERBETERING

PASTELLE'S FAVORIET

 va. €129
Kom je voor het eerst? Bij Pastelle
werken we graag op maat van jouw huid,
daarom bieden we onze Skintake
(huidanalyse) volledig GRATIS aan.  

 va. €129

M-PEN 

Microneedling of M-pen is aangewezen bij
littekens, huidveroudering, grove poriën en
pigmentvlekken. Daarnaast zorgt het voor een
stevige, strakke en gladde huid. Dit telkens icm
Led-therapie & handmassage.

€129

MESOECLAT

Deze chemische peeling zorgt voor een frisse
éclat en werkt diep in op tekenen van
huidvermoeidheid en huidveroudering. Dit
telkens icm Led-therapie & handmassage. 

€159

SKINTAKE +
BEHANDELING

ELEMENT PLUS 

Een gepersonaliseerde anti-aging behandeling
die we helemaal afstemmen op de huidconditie
icm een intensieve en liftende massage van het
bindweefsel icm een handmassage.

€149



HUIDVERZORGING

DEPIGMENTATIE

Cosmelan® is een depigmenterend traject dat
de overproductie van melanine in de
melanocyten reguleert en het verschijnen van
nieuwe donkere vlekken remt en bestrijdt. 

 €795 

MEDIK8 QUICK FACIAL

Een korte maar intensieve verzorging van 
45 minuten aangepast aan de behoeften en
noden van je huid. Inclusief shaping
wenkbrauwen

€69

MEDIK8 PLATINUM
FACIAL

Een  anti-aging verzorging van 75 minuten
inclusief Alginaatmasker icm een voet- of
handmassage. Inclusief shaping wenkbrauwen. 

€99

COSMELAN

OOGBEHANDELING

MEDIK8 LUXE FACIAL

Een intensieve verzorging van 75 minuten
inclusief Alginaatmasker aangepast aan de
behoeften en noden van je huid icm een voet-
of handmassage. Inclusief shaping
wenkbrauwen.

€89

EYECON

Mesoestetic Eyecon, dé behandeling voor donkere
kringen onder de ogen, wallen, fijne lijntjes en
overhangende oogleden. Deze behandeling kan
enkel in kuurvorm (prijs is voor de volledige kuur) 

 €595

+ EXTRA OPTIES

+ 30 min LPG Bindweefselmassage
+ 20 min CryoSkin Facelift  

€50




