Ontharingen gelaat en
lichaam

Onderbenen of dijen
Onderbenen + achterzijde bil
Armen
Rug half/volledig
Buik + rug
Volledige benen
Oksels
Bikini S (- 5 cm)
Bikini L (+ 5 cm)
Wenkbrauwen
Modelleren wenkbrauwen
Bovenlip
Bovenlip en wenkbrauwen
Bovenlip en kin
Bovenlip + kin + wangen
Bovenlip + wenkbrauwen + kin
Bovenlip + wenkbrauwen + kin + wangen

Maquillage

€ 25
€ 28
€ 23
€ 19/27
€ 36
€ 40
€ 15/€ 17
€ 15/€ 17
€ 20/€ 25
€ 10
€ 15
€ 10
€ 15
€ 15
€ 19
€ 19
€ 25

Proefmake-up 25’
Lichte make-up na behandeling 15’
Make-up 30’
Make-up + ampoule 35’
Bruidsmake-up + ampoule 35’
Bruidsmake-up + ampoule + proefmake-up
Bruidspakket
(proefmake-up+bruidsmake-up+serum+lipgloss)

Bruidsarrangementen : vraag aparte folder

Andullatie (+ buikmassage)
verlichten van rugproblemen, fibromyalgie
en artrose
Abonnement 10 beurten + 2 gratis
Abonnement 20 beurten + 6 gratis
Abonnement 30 beurten + 13 gratis
Losse beurt

Definitieve ontharing

(elektrisch)
eerste 10 minuten
15 minuten
30 minuten
dan € 1 per minuut

€ 17
€ 22
€ 37

Permanente make-up

Eyeliner onder of onder
Eyeliner boven en onder
Wenkbrauwen volledig
Lippen

(Nabehandeling is inbegrepen in prijs)

€ 100
€ 200
€ 300
€ 15

Schoonheidsinstituut Joline
Annelies Haers
Dorp 21a
9968 Bassevelde
Tel : 09/373.80.90
annelies.haers@skynet.be

www.joline.be
winkel open op

Definitieve ontharing

(VPL)
consult + proef (terugbetaald bij starten behandeling)
Zeer kleine zones (tot 10 flitsen)
Kleine zones (tot 40 flitsen)
Middelgrote zones (tss 41 en 199 flitsen)
Grote zones (tss 200 en 399 flitsen)
Zeer grote zones (vanaf 400 flitsen)

€ 28
€ 20
€ 28
€ 35
€ 35
€ 59
€ 79

€ 20
€ 40
€ 50
0,6/flits+€ 40
0,6/flits+€ 30
0.5/flits+€ 30

€ 225
€ 375
€ 375
€ 375

dinsdag, donderdag en vrijdag
9u-12u 13u-18u

behandelingen
sluitingsdagen voor verlof en cursus
zie website : www.joline.be

enkel op afspraak !

* maandag- ,donderdag- vrijdagavond mogelijkheid tot 22u!
* we zijn STEEDS bereikbaar (ook tijdens sluitingsdagen en
vakanties!)
* wanneer ik telefoon niet opneem, ben ik bezig met
een behandeling. Spreek je boodschap in en ik bel je terug!

Omdat Uw schoonheid onze zorg is !
Prijslijst geldig vanaf 1 juni 2022

deze prijslijst vervangt alle vorige prijslijsten

RELAXEREND
Gelaatsverzorging

Mini verzorging 25’

(jonge huidjes)
reinigen, peeling crème, crèmemasker, dagcrème
Klassieke behandeling 1u
(producten aangepast aan uw huidtype)
reinigen, peeling crème, bijwerken wenkbrauwen (1.5’), korte massage (10’),
crèmemasker, dagcrème
(+ extra modelleren wenkbrauwen : + € 5)
Black Clearing behandeling 1u
(onzuivere huid, puistjes, zwarte punten, open poriën, ontstekingen)
reinigen , enzyme peeling + vapozone, verwijderen onzuiverheden, desinfecterende reiniging, ontstekingswerende ampoule, zuiverend masker, aangepaste
dagcrème
Acné Peel behandeling 1u
(onzuivere, vale huid, puistjes, acné, ontstekingen, open poriën, rokershuid)
reinigen, dieptereiniging, mesopeel, neutraliseren, hyaluronzuurmasker, zuiverende dagcrème, + zuiverende ampoule voor thuis
Acné Peel behandeling + 1u

zuiverende ampullenkuur voor thuis

(onzuivere, vale huid, puistjes, acné, ontstekingen, open poriën, rokershuid)
reinigen, dieptereiniging, mesopeel, neutraliseren, hyaluronzuurmasker, zuiverende dagcrème + zuiverende ampullenkuur voor thuis
Smoussy Caviaar behandeling 1u20’
(gestresseerde huid, vale, rijpe huid
reinigen, epilatie wenkbrauwen, enzyme peeling, dieptereiniging, verwijderen
zwarte puntjes, ampoule, massage (20’), caviaar masker, dagcrème,
Skin in Balance Behandeling 1u20’
(droge, trekkerige huid, gevoelige huid, gebrek aan vocht)
Reinigen, epilatie wenkbrauwen, peeling crème, dieptereiniging, verwijderen
zwarte puntjes, ampoule, massage (15’), masker, dagcrème
Lift Intense Behandeling 1u30’
(veeleisende, vermoeide huid, rimpels en verslappingen)
(reinigen, epilatie wenkbrauwen, enzyme peeling, dieptereiniging,
doorbloedingsmasker, liftend serum, biocellulosemasker, massage(20’) liftende dagcreme)
Mela White behandeling 1u15
(verminderen en verhelderen van hyperpigmentatie)
reinigen, epilatie wenkbrauwen, enzyme peeling, dieptereiniging, green peel
kruiden, white shade ampoule, gel masker, dagcrème

ANTI-AGING
€ 45
€ 67

€ 75

€ 120

€ 95

€ 120

€ 95

Green Peel Energy 1u15’

€ 135

Green Peel Energy + Vit C + Black Clearing

€ 170

Green Peel classic 2 x 1u15’

€ 275

(detox behandeling met vitamine C en kruidenpeeling)
+ ampullenbox voor thuis (3 weken)

inclusief nabehandeling + ampullenbox voor thuis (1week)
(vernieuw je huid met de originele en meest succesvolle kruidenpeeling wereldwijd)

Extra glycolzuurampoule
Extra vapo
Extra LED
Extra mesopeel
Extra epilatie bovenlip
Extra massage
Extra zwarte punten verwijderen

LED therapie

LED bij verzorging
LED apart
LED + glycolzuur ampoule + hyaluronzuurmasker
LED + mesopeel
Kuur LED 10 behandelingen
Kuur LED 5 behandelingen
Kuur LED 25 behandelingen

Manicure

Manicure
Manicure + lakken
€ 30
Lakken apart
€ 40
€ 40 + € 0,5 flits Nagels vijlen en lakken
€ 125/€ 150
€ 150/€ 175
Pedicure
(enkel in combinatie met gelaatsverzorging)
vanaf € 30
Esthetische pedicure mini/+ lakken
vanaf € 30
Esthetische pedicure /+ lakken
Lakken apart
Nagels knippen en lakken
€ 25
€ 35
€ 60
€ 95
+ 2 gratis
+ 4 gratis
+ 8 gratis

€ 88

€ 85

(vitaliserende , stimulerende en regenerende kruidenpeeling)
+ ampullenbox voor thuis (1 week)

Zeer kleine zones tot 5 flitsen
Kleine zones (van 6 tot 20 flitsen)
Vanaf 21 flitsen
Huidverjonging gelaat/ + LED
Huidverjonging gelaat + hals/ + LED
Couperose
Pigmentvlekken

€ 92

Green Peel Fresh up 1u

(zachte peeling met kruiden voor meer uitstraling en frisheid)

VPL rimpels, couperose en rosacea,
pigmentvlekken

€6
€ 10
€ 25
€ 40
€8
€ 10
€ 10

€ 60
Glycolzuurampoule + hyaluronzuurmasker + LED
€ 85
Mesopeel + hyaluronzuurmasker
€ 95
Mesopeel + LED
Mesopeel + LED + liftend serum + massage + masker € 150

MPen

Mpen + fiber mask
Mpen + peptide serum + fiber mask
Mpen + peptide serum + fiber mask + LED
Mpen + peptide serum + fiber mask + LED + mesopeel
Mpen klein oppervlak zoals litteken
Mpen gedeeltelijk gelaat of meerdere litteken
+ extra hals
MPen + mesoéclat

€ 75
€ 105
€ 120
€ 150
€ 45
€ 60
+ € 30
€ 130

€ 33/€ 38
€ 40/€ 45
€ 15
€ 20

Lichaamsverzorging

Rugmassage 25’
Lichaamsmassage 55
Lichaamsmassage + gelaatsmassage 80’
Gelaatsmassage 25’
Rugpeeling 15’

Rugpeeling + rugmassage 40’

Mesopeels

€ 25
€ 35
€ 15
€ 20

Rugpeeling + zuiverende pakking + rugmassage 55’
Lichaamspeeling + modellage 25’
Lichaamspeeling + lichaamspakking 60’
Lichaamspeeling + rugmassage 60’
Lichaamspeeling + lichaamsmassage 80’
Lichaamspeeling, -pakking en rugmassage 90’
Lichaamspeeling, -pakking en lichaamsmassage 120’

€ 33
€ 60
€ 85
€ 30
€ 20
€ 50
€ 60
€ 40
€ 80
€ 70
€ 95
€ 100
€ 130

Allerlei

Verven wenkbrauwen 15’
Verven wimpers 15’
Verven wimpers + wenkbrauwen + epilatie WB 30’
Extra zwarte puntjes verwijderen
Verwijderen gerstekorrels
Verwijderen couperose/steelwratjes/spider naevus
minimum 15 minuten; nadien € 2/minuut

€ 13
€ 15
€ 30
€ 10
€ 10
€ 35

