Prijslijst 2021

60 min | € 39,- - intakegesprek
- uitgebreide huidanalyse

Welcome to the Lab
Maak, onder het genot van een kopje koffie of thee, kennis
met wat Beauty Lab te bieden heeft! Tijdens deze
kennismakingsbehandeling maak je kennis met de filosofie
en producten van IK en bespreken we jouw eigen wensen.

- reiniging

- scrub
- double mask
- 24h dagverzorging
- huidadvies voor thuis

Fase 01

The Reset Lab
De huid wordt terug gebracht naar haar
natuurlijke conditie en huidflora. Wanneer je een
vervolg afspraak maakt kijk ik of de huid klaar is
voor de volgende fase. De combinatie van de
milde, maar effectieve behandeling en de volledig
op jouw huid afgestemde thuisverzorgingsproducten zorgen er voor dat de huid weer in
balans komt en het immuunsysteem wordt
hersteld.

Basic 60 min | € 52,- - intakegesprek
- uitgebreide huidanalyse
- reiniging en scrub
- dieptereiniging
- modelleren wenkbrauwen
- double mask

- 24h dagverzorging
- huidadvies voor thuis
Complete 75 min | € 62,- - welkomstritueel
- ontspanningsmassage gelaat, hals en decolleté
Deluxe

90 min | €75,- - hoofdhuid- / oormassage
- handmassage

Fase 02

The Repair Lab

Basic 60 min | € 52,- - uitgebreide huidanalyse
- reiniging

Het doel van deze fase is de huid te herstellen. De
huid wordt nu niet meer belast met onnatuurlijke
stoffen en is daardoor in staat zichzelf te herstellen.
Door deze aanpak wordt de conditie van de huid
geoptimaliseerd. Deze fase bereidt je huid optimaal
voor op fase 3.

- scrub
- dieptereiniging

- modelleren wenkbrauwen
- double mask
- 24h dagverzorging
- huidadvies voor thuis
Complete 75 min | € 62,- - welkomstritueel
- serum infusion
- ontspanningsmassage gelaat, hals en decolleté
Deluxe

90 min | €75,- - hoofdhuid- / oormassage
- handmassage
Fase 03

The Renewing Lab
In deze fase zijn de conditie en het evenwicht van
de huid hersteld en kunnen huidproblemen nog
intensiever worden aangepakt. De huid wordt
behandeld met unieke en intensieve serums die o.a
pigmentvlekken, huidveroudering, couperose en
acne zullen verhelpen, verminderen en zelfs
verwijderen.

Basic 75 min | € 64,- - uitgebreide huidanalyse
- reiniging
- scrub
- dieptereiniging
- modelleren wenkbrauwen
- vitalize mask + serum infusion
- 24h dagverzorging
- oogverzorging
- huidadvies voor thuis
Complete 90 min | € 76,- - welkomstritueel
- ontspanningsmassage gelaat, hals en decolleté
Deluxe 105 min | €88,- - hoofdhuid- / oormassage
- handmassage

Fase 04

The Mix it Lab
Tijd voor blijvende maximale huidverbetering
door gebruik te maken van huidoliën.
Het Mix It Program is erop gericht de
perfecte huidconditie te behouden en de
huid op de juiste manier te beschermen
tegen weersinvloeden, UV-straling en huidveroudering. De huid wordt op een ontspannen
en effectieve wijze behandeld met de Mix It
Oil Infusions, die zorgen voor een heerlijke,
zachte geursensatie en een behandeling vol
luxe en comfort.

Basic 75 min | € 79,- - uitgebreide huidanalyse
- reiniging
- scrub
- dieptereiniging
- modelleren wenkbrauwen
- matcha mask + serum infusion
- 24h dagverzorging
- oogverzorging
- huidadvies voor thuis
Complete 90 min | € 89,- - welkomstritueel
- ontspanningsmassage gelaat, hals en decolleté
Deluxe 105 min | €99,- - double mask + serum infusion
- handmassage

- stone massage
30 min | € 27,50 - huidanalyse
- reiniging

Young Science

jongerenbehandeling t/m 18

Je lichaam verandert tijdens de puberteit. En
vaak speelt niet alleen je humeur op, maar ook
je huid. Huidverzorging is ook in deze periode
ontzettend belangrijk. Speciaal voor deze jonge
ontwikkelende huid heeft Beauty Lab een
behandeling. Met deze behandeling brengen
we de jonge huid tot rust en kun jij weer
zelfverzekerd en stralend de dag door!

- scrub
- dieptereiniging
- vitalize mask
- 24h dagverzorging

The Anti-Aging Formula
Rimpeltjes en fijne lijntjes….die zien we liever (nog) niet!
We willen mooi oud worden. Met het Skin & Age
Program kunnen we deze tekenen van het ouder
worden aanpakken.

Power program (60min)

€ 74,00

The Sensitive & Redness Formula

Beide behandelingen zijn inclusief Destress peel off mask
€ 84,00

Wellbeing program (90min)
Power program (60min)

Beide behandelingen zijn inclusief het Organic Modeling Mask
€ 84,00
Wellbeing program (90min)

€ 74,00

Een mild en effectief behandelprogramma die je huid
verlichting biedt bij gevoeligheden en roodheid. Je huid
wordt in balans gebracht met als doel een gezonde en
sterke huid op te bouwen.

The Specials
Breid je behandeling uit met 1 van onderstaande
Hot stone massage gezicht (15 min)

15,00

Bindweefsel massage gezicht (15min)

15,00

There’s A Lab for Everyone
The Massage & Relax Lab
Lichaamsmassage (30 of 60min)
Hot stone massage (30 of 60min)
Chinese massage (30 of 60min)
Afslankmassage (30min)

€ 27,50

€ 57,50

€ 32,50

€ 62,50

€ 32,50

€ 62,50

€ 37,50

The Eyelash & Eyebrow Lab
€ 13,50

Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers en wenkbrauwen verven
Epileren
Modelleren wenkbrauwen
Elleebana wimperlift
Elleebana wimperlift inclusief verven
Glance natural Henna brow treatment

€ 13,50
€ 22,00
€ 13,50
va € 13,50

€ 40,00
€ 45,00
€ 29,50

The Wax Lab
€ 13,50

Bovenlip of kin
Bovenlip en kin
Gehele gelaat
Armen
Oksels
Onderbenen
Bovenbenen
Gehele benen
Bikinilijn

€ 22,00
va € 22,00
€ 27,00
€ 17,00
€ 25,00
€ 27,00
€ 45,00

va € 17,50

The Pedicure Lab
€ 32,50

Basic
Complete
Extra: Massage (10min)
Extra: Hot stone (10 min)

€ 40,00
€ 10,00
€ 12,00
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Claire ter Averst

Donkerstraat 144
06- 41053314

4871NP Etten-Leur

