
ARRANGEMENTEN
 
‘Mini’ arrangement 1.15u | €80
• Mini gelaatsverzorging
• Epilatie wenkbrauwen
• Korte rugmassage
• Relaxmoment met drankje
 
‘Soleil’ arrangement 2.00u | €135
• Relaxerende rugmassage
• Ontspannende gelaats en décolletéverzorging
• Epilatie wenkbrauwen
• Luxe manicure met hydraterende pakking
• Relaxmoment met drankje
 
‘Anti stress’ arrangement 2.30u| €170
• Ontspannende gelaats en décolletéverzorging
• Epilatie wenkbrauwen
• Relaxerende rugmassage
• Warme rugpakking
• Luxe manicure met hydraterende pakking
• Korte voetmassage

 

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 1.15u
• Relaxerende rugmassage chocolade olie
• Ontspannende rugpakking met cacao
• Gelaatsmassage en masker met cacao
• Relaxmoment met drankje en chocolade
Per persoon €65       Duo  €120
 
Feeling arrangement  1.30u
• Relaxerende rugmassage
• Warme rugpakking
• Mini gelaatsverzorging
• Epilatie wenkbrauwen
• Relaxmoment met drankje
Per persoon  €95        Duo  €180
 
Relax arrangement  2.00u- 2.30u
• Lichaamspeeling 
• Warme lichaamspakking + douche
• Mini gelaatsverzorging
• Relaxmoment met drankje
Per persoon    €130    Duo  €250
 

Rivierstraat 70
9080 Beervelde

www.instituutsoleil.be
info@instituutsoleil.be

0470/22 92 02



 
 
SKIN BOOST BEHANDELINGEN
 
PEEL VERZORGINGEN
Retinol peel + product                '30        €125
Environ cool peel behandeling  '60        €90
 
MICRONEEDLING NANOPORE
Nano                                             '45         €115
Nano +Led                                   '60         €155
Nano + Mask + Led                     '60        €205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRA INFO OP WWW.INSTITUUTSOLEIL.BE
VOLG ACTIES OP FACEBOOK EN INSTAGRAM

INSTITUUTSOLEIL
 
 

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                                 ‘60       €40
Bikini                                                   ‘10     €10-20
Brazilian                                             ‘30        €40
Oksels                                                 ‘10        €10
Epilatie gelaat per zone                                €10
LASERONTHARING OP AFSPRAAK
 
Manicure/lakken                                  €20/€25
Gellak colour nieuw                          ‘60       €35
Gellak verwijderen + verzorging     ‘20        €20
Kleine pedicure*                                            €25
Grote pedicure*                                             €30
Kan enkel in combinatie met gelaat*
 
MAKE-UP
Maquillage + serum                           ‘20       €25
Maquillage cursus                             ‘60       €45
Verven wimpers/wenkbrauwen     '15        €15

 

GELAATSVERZORGING
 
Basis gelaatsverzorging                            ‘50      €55
Standaard gelaatsverzorging                   ‘75       €80
Standaard gelaatsverzorging + peel        ‘85      €90
Discovery beahandeling
(1e kennismakingsbeh. + huidanalyse)    ' 90     €75
 
Environ Electro-sonic DF behandelingen
Tot 400 x betere opname vitamines
Keuze uit 2 types behandeling  
ESSENTIAL 2 zones + mask                   '70        €90
ESSENTIAL Volledig gelaat + mask     ' 100      €120
Optie massage                                         '15         €20
 
ENVIRON FOCUS-ON behandelingen
Korte behandeling met focus op 1 zone 
FOCUS- ON FROWN/ EYE 
FOCUS-ON EVEN SKIN TONE             '30       €50
Behandeling in kuur 
 
OPTIES BIJ GELAATSVERZORGING
Huidanalyse  foto's+advies                   '60        €45
Extra  oogcontour                                  '10        €15
Extra epilaties gelaat                          per zone  €5
Extra milia verwijderen                                       €5
Extra relax massage                              '15         €20
 
Om resultaatgericht te behandelen reken ik
extra tijd voor goed advies en bespreking van
behandelingsplan en thuisverzorging.
 
 
 
 


