
Prijslijst 2023

Ben jij een nieuwe klant? Reserveer gratis jouw consult in ons salon. Tijdens het consult bekijken we
de noden van jouw huid. Daarnaast geven wij jou graag informatie over onze huidverbeterende
producten en behandelingen.

Accurett

Met de Accurett bevriezen we ongewenste huidcellen zoals pigmentvlekjes, moedervlekjes en vlekjes
door zonneschade. De grootte van de zone wordt bepaald tijdens een eerste consult.

Accurett - Kleine zone € 95,00
Accurett - Medium zone € 105,00
Accurett - Volledige zone € 115,00

Gelaatsverzorging

Premium LED € 59,00
Een premium gelaatsverzorging van 30 minuten, inclusief Dermalux LED, aangepaste pads & ampoules.
Luxe Nano LED € 78,00
Een luxe gelaatsverzorging van 30 minuten, inclusief Dermalux LED, pads & nanomasker.
Chemische Peel € 118,00
Een chemische peel werkt in op een diepere huidlaag door middel van fruitzuren. De huid wordt geactiveerd om
nieuwe cellen aan te maken en ziet er daardoor frisser en jonger uit!
Duur: 45 minuten
Gelaatsverzorging Silver € 98,00
Een basis gelaatsverzorging gericht op hydratatie en kalmeren van de huid. Inclusief Dermalux LED.
Duur: 60 minuten
Gelaatsverzorging Gold € 123,00
Een gelaatsverzorging voor een vermoeide, gestresseerde huid. Geeft de huid een vitamine boost.
Inclusief virtuele mesotherapie en Dermalux LED. Duur: 60 minuten
Gelaatsverzorging Diamond € 148,00
Een gelaatsverzorging die geschikt is om de huid in zijn geheel te verbeteren. Deze behandeling pakt
een droge huid, grote poriën, acné en/of rimpels aan. Inclusief chemische peel en Dermalux LED.
Duur: 60 minuten
Gelaatsverzorging Ultra € 178,00
Een huidverbeterende ervaring, waarbij we huidveroudering optimaal gaan aanpakken. Rimpels en
fijne lijntjes verminderen. Inclusief Dermalux LED, chemische peel &amp; nanomasker. Duur: 60 minuten
Gelaatsverzorging MultiBalance € 123,00
Een gelaatsverzorging met onze gloednieuwe producten van Jean d'Arcel. Ideaal om jouw huid een gezonde glow
te geven! Inclusief een marshmallow schuimmasker, speciale décolleté verzorging en Dermalux LED.
Duur: 70 minuten

*De wenkbrauwen waxen is gratis bij het boeken van een gelaatsverzorging van 60 minuten.*

Wil jij meer info over onze producten & behandelingen? Boek jouw gratis consult.
Bezoek zeker ook onze webshop op https://webshop.bellisamo.be



Make-up

Dagmake-up € 38,00
Een basis maquillage.
Avondmake-up € 48,00
Een maquillage naar keuze. Ideaal voor een feestje of avondje weg.
Maquillage met persoonlijk advies € 58,00
Een maquillage waarbij we jou tips & tricks leren om jezelf op te maken.
Bruidsmake-up € 100,00
Een bruidsmaquillage naar keuze, inclusief proefbeurt. Op de trouwdag zelf verplaatsen wij ons naar
een afgesproken locatie.
Dagmake-up met Dermalux LED € 76,00
Een verwenpakket met een gelaatsverzorging van 30' & een basis maquillage.
Avondmake-up met Dermalux LED € 86,00
Een verwenpakket met een gelaatsverzorging van 30' & een maquillage naar keuze.

Mani & Pedi

Luxe Manicure € 36,00
De nagels in vorm vijlen en de nagelriemen verzorgen. Hierbij volgt een scrub, chocoladepakking &
paraffinepakking.
Luxe Manicure met nagels lakken € 44,00
De nagels in vorm vijlen en de nagelriemen verzorgen. Hierbij volgt een scrub, chocoladepakking &
paraffinepakking. Inclusief de nagels lakken.
Luxe Manicure met Dermalux LED € 74,00
Een verwenpakket met een gelaatsverzorging van 30' & een luxe manicure.
Pedicure € 36,00
De teennagels knippen en de nagelriemen verzorgen. Het overtollig eelt wordt verwijderd.
Pedicure met nagels lakken € 44,00
De teennagels knippen en de nagelriemen verzorgen. Het overtollig eelt wordt verwijderd. Inclusief de teennagels
lakken.
Pedicure met gellak € 69,00
De teennagels knippen en de nagelriemen verzorgen. Het overtollig eelt wordt verwijderd. Nadien werken we de
teennagels af met gellak.
Pedicure met Dermalux LED € 74,00
Een verwenpakket met een gelaatsverzorging van 30' & een pedicure.

Wil jij meer info over onze producten & behandelingen? Boek jouw gratis consult.
Bezoek zeker ook onze webshop op https://webshop.bellisamo.be



Waxing

Wenkbrauwen waxen € 12,00
Bovenlip waxen € 8,00
Wenkbrauwen verven € 12,00

Bruidsarrangementen

Bruidsmake-up € 100,00
Een bruidsmaquillage naar keuze, inclusief proefbeurt. Op de trouwdag zelf verplaatsen wij ons naar
een afgesproken locatie.
BRIDE TO BE Arrangement € 205,00
Dit arrangement bevat een basic LED beurt, een luxe manicure, een pedicure & bruidsmake-up (inclusief
proefbeurt).
BEAUTIFUL BRIDE Arrangement € 265,00
Dit arrangement bevat een silver gelaatsverzorging van 60', een luxe manicure, een pedicure & bruidsmake-up
(inclusief proefbeurt).
TOTALLY READY BRIDE Arrangement € 315,00
Dit arrangement bevat een diamond gelaatsverzorging van 60', een luxe manicure, een pedicure & bruidsmake-up
(inclusief proefbeurt).

Kunstnagels & Gellak (KLANTENSTOP)
Kunstnagels - Bijwerking € 51,00
Gellak - Bijwerking € 41,00
Kunstnagels of gellak verwijderen € 25,00

Wil jij meer info over onze producten & behandelingen? Boek jouw gratis consult.
Bezoek zeker ook onze webshop op https://webshop.bellisamo.be


