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Manuele Gelaatsverzorgingen

Mini gelaatsverzorging (basis verzoring + basis masker) ‘55 €55
Standaard gelaatsverzorging (extra massage + masker)  ‘75 €80
Standaard gelaatsverzorging met peelmodule ‘85 €90
Environ Discovery (kennismakingsbehandeling incl. advies) ‘90 €75
Environ Vital (vitaminemassage, masker) ‘75 €85
Environ Optimum (peeling, vitaminemassage, masker) ‘75 €100
Environ Deep cleansing (dieptereinging, masker) ‘60 €80
Environ Cool peel (best in 3 kuur 1x week) ‘45 €70 / €195
Huiddiagnose met 3D-scan van de huid  €40

Environ DF - vitaminebehandelingen

40x tot400 x betere opname vitamines 
DF Essential (insluizen vit gelaat zonder masket)  €85
DF Intensive Collagen Boost (essential behandeling + vitaminemodule) €120
DF Focus (insluizen vit. 2 zones naar keuze + vitaminemodule) €90
DF Skin Renewal (peelingmodule + vitaminemodule)  €100

Lunch Time treatments in kuurvorm 

Korte intensieve behandeling met focus op specifiek huidprobleem op specifieke 
zone. 1 zone vanaf 25€ tot volledig gelaat €65  
1 a 2 x week enkel in kuurvorm

Optionele extra’s
Extra zone insluizen vit. €15
Extra vitaminemassage   €25
Extra peelingmodule  €20
Extra module needling  €15
Epilaties gelaat     per zone €5
Extra verwijderen milia of comedonen   vanaf €5
Extra LED licht  €30

Om een beter resultaat in huidopbouw te krijgen gelieve altijd 15 minuten  
extra tijd te rekenen voor goed advies en bespreking van behandelingsplan



Lichaamsverzorging

Massage ‘25 €25
Massage ‘55 €48
Lichaamspeeling met douche ‘30 €40
Lichaamspakking + douche  ‘40 €40
Lichaamspeeling + pakking ‘60 €75

Ontharing met hars
Onderbenen + knie ‘30 €20
Onderbenen + achterzijde bil ‘30 €26
Volledige benen + bikini ‘60 €40
Bikini ‘10 €10 - €20
Brasilian ‘10 €40
Oksels ‘10 €10
Epilatie gelaat per zone  €10

Permanente ontharing met laser
Prijzen op aanvraag en op bepaalde data
uitgevoerd door verpleegkundige laserontharing

Manicure
Kleine manicure (vijlen + polieren + velletjes + basis) €20
Manicure met lakken €25
Gellak colour nieuw ‘60 €30-35
Gellak verwijderen + verzorging ‘20 €20

Pedicure
Kleine pedicure €25
Grote pedicure €30
Kan enkel in combinatie met gelaatsverzorging

Make-up
Maquillage + serum  ‘20 €25
Maquillage cursus ‘60 €45
Verven wimpers  €11
Wenkbrauwen + epilatie   €15

Arrangementen

‘Mini’ arrangement 1.15u | €80
• Mini gelaatsverzorging
• Epilatie wenkbrauwen
• Korte rugmassage
• Relaxmoment met drankje

‘Soleil’ arrangement 2.00u | €135
• Relaxerende rugmassage
• Ontspannende gelaats-hals en 
  décolletéverzorging
• Epilatie wenkbrauwen
• Luxe manicure met hydraterende pakking
• Relaxmoment met drankje

‘Anti stress’ arrangement  2.30u | €170
• Ontspannende gelaats-hals en 
  décolletéverzorging
• Epilatie wenkbrauwen
• Relaxerende rugmassage
• Warme rugpakking
• Luxe manicure met hydraterende pakking
• Korte voetmassage
• Relaxmoment met drankje

Bovenstaande arrangementen kunnen enkel voor 1 persoon geboekt worden.



Duo arrangementen

Als u zalig met twee wil genieten van een relaxerende verzorging kan u 
terecht in de gezellige duocabine, nadien wordt u verwend met een drankje in 
de relaxruimte.

Hot chocolat arrangement
• Relaxerende rugmassage met warme chocolade olie
• Ontspannende rugpakking met cacao
• Gelaatsmassage en masker met cacao
• Relaxmoment met drankje en chocolade
  Per persoon 1.15u €65
  Duo arrangement 1.30u €120

Feeling arrangement
• Relaxerende rugmassage
• Warme rugpakking
• Mini gelaatsverzorging
• Epilatie wenkbrauwen
• Relaxmoment met drankje
  Per persoon 1.30u €95
  Duo verzorging 2.00u €180

Relax arrangement
• Lichaamspeeling met zout uit de Dode Zee
• Warme lichaamspakking naar keuze + douche
• Mini gelaatsverzorging
• Relaxmoment met drankje
  1 persoon 2.00u €130
  Duo arrangement 2.30u €250

Voor meer info, promoties en reservaties  
bekijk de website  www.instituutsoleil.be
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