
 

 

Esthederm gelaatsbehandelingen 
(wenkbrauwen , verzorging van de schouders inbegrepen) 

 
 producten op basis van maximaal gedoseerde actieve bestanddelen voor een 

optimale doeltreffendheid. 
 

Dit expertgamma wordt uitsluitend voorgeschreven door een Esthederm 
opgeleide huiddeskundige. 

  
Mini basisverzorging (60 min)      € 55,00  
Voor een jonge huid zonder problemen, zonder massage  
Mini expert (70 min)       € 65,00 
Probleem oplossend, zonder massage  
Esthederm basisverzorging (90 min)      € 70,00  
probleemoplossend met massage  
Expert hyaluronic (90 min)       € 75,00  
Voor een onmiddellijk en doelgerichte aanpak  
van ernstige dehydratatie  
Expert vitamine E² (90 min)      € 75,00  
Met uitzonderlijke eigenschappen tegen vrije  
radicalen, om onmiddellijk en doeltreffend in  
te werken op overgevoeligheid van de huid  
Expert propolis (90 min)        € 75,00  
Zuiverende en ontgiftende behandeling voor  
De huid met overmatige talgproductie met  
neiging tot de vorming van acne  
Active Repair (90 min)        € 77,00  
Herstructurerende en herstellende anti-aging  
verzorging voor actieve vrouwen of mannen die  
te maken krijgen met stress en vermoeidheid.  
Lift & Repair (90 min)        € 80,00  
Gladstrijkende verzorging, de gelaatscontouren  
worden duidelijker. De teint verhelderd  
waardoor het geheel er jeugdig en fris uitziet  
Supplementair oogcontourmasker      € 7,50 

Om het optimale resultaat langer tot stand te houden is het belangrijk dat de 

behandeling thuis wordt verdergezet door aangepaste producten. 



 

 

Hand- nagelverzorging 

 

Manicure 
knippen en vijlen v/d nagels, verzorging  
nagelriemen en velletjes, olie en handcrème 
eventueel eelt verwijderen 
  

€20,00  
  

Knippen nagels  € 6,00 

Afhalen gelnagels + manicure   
€30,00 

 Oplossing voor nagelbijters 
(met gel. Heel natuurlijk bijna niet zichtbaar) 

  

    

 

Plaatsing nieuwe set 
naturel met sjablonen 
Verlengen van de nagels 

€58,00 

Plaatsing gelnagels zonder 
verlenging 
Versteviging van de nagels 

€40,00 

 

Bijwerking gelnagels 
naturel 
Na 2 a 4 weken 

€40,00 

 

Verlengen van nagel tijdens bijwerking  €1 ,50 
  

Herstellen gelnagel € 6,00 

 

 

 

 



 

 

 Voet- nagelverzoring 

 

Pedicure         €28,00 

(knippen en vijlen v/d nagels, verzorging  
Nagelriemen en velletjes. Eelt en eeltpitten verwijderen) 
In combinatie met gelaatsverzorging = -€3 
  

Bij nageltrauma: 

Nagel porthese        €15,00 

(gebroken of gedeeltelijk uitgevallen nagel terug herstellen) 

Nagels prothese bij pedicure      €  7,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Epilatie of waxen man 

 

Epilatie wenkbrauwen onderkant 
Supplement bovenkant + 3€ 
 Met pincet of chlorofyl hars 

   € 9,00  

Waxen  rug 
Met striphars 

   €30,00  

Waxen  rug + schouders + boven arm 
Met  striphars 

  €37,00  

Waxen onderrug 
Met striphars 

  €20,00  

Waxen borstkast 
Met  striphars 

€23,00 

Waxen buik 
Met striphars 

€23,00 

Waxen  buik + borstkast  
Met striphars 

€ 30,00 

Waxen armen + handen 
Met striphars 

€ 23,00 

waxen oksels 
Met striphars of chlorofyl hars 

€ 10,00 

Waxen volledige benen + voeten 
Met striphars 

€35,00 

Waxen  onderbenen+ voeten  
Met striphars 

€23,00 

Waxen voeten 
In combinatie met pedicure = -€4  

€10,00 

Navellijn 
Met striphars 

€13,00 

Tepelhof 
Met striphars of chlorofyl hars 

€13,00 



 

 

 


