Schoonheidsinstituut Lapoo
Mezenstraat 15
9070 Destelbergen
Anja: 0474/67.80.26
Email: Lapoo@skynet.be
www.schoonheidsinstituut‐lapoo.be

Gelaatsverzorging
Basisgelaatsverzorging: 50€
Reiniging, dieptereiniging, indien gewenst epilatie wenkbrauwen en ontharen van de bovenlip, vapozone, zwarte
puntjes, massage, masker en dagcrème.

Paraffine: 50€
Idem van de basisgelaatsverzorging, paraffine masker, ideaal voor de droge huid.

Detox‐ behandeling: 59€
De huid zuurstof geven
Dode huidcellen verwijderen, voeden en hydrateren

Anti‐aging ogen‐ gelaat en hals 71€
Wordt aangeraden voor de behandeling van de rijpere huid, die rimpels vertoont of haar span‐en veerkracht
kwijt is.

Hydraterende behandeling met bamboe: 60€
De hydraterende behandeling met bamboe geeft de huid een dubbele hydratatie.

Bio‐Oxygenant behandeling (honing): 55€
Deze behandeling is ideaal voor de vale, vermoeide huid die verstikt is door stress, tabak, vervuiling,…
De teint wordt helder en stralend

Myrtille behandeling: 53€
Ideaal voor de gevoelige huid
Hierbij wordt de huid direct gekalmeerd en verzacht, waardoor rode vlekken zichtbaar verminderen.

Soin purifiant: 55€
Is een zuiverende intituutbehandeling voor de gemengde tot vette huid met comedonen en of verwijde porïen.

Kiwi behandeling: 65€
Intense ophelderende behandeling
Diamant anti‐aging 98€
Voor deze behandeling is een researschteam zorgvulig te werk gegaan om met de meeste zorg ingrediënten te
selecteren.
Deze behandeling werd verrijkt met diamantpoeder en extract van witte parels om de kwaliteit van de huid te
verbeteren.
Yuzu behandeling 65 €
•
•
•

Gelijkmatige en stralende teint
Beschermen en gladstrijken van de huid
Zorgt voor een comfortabel gevoel

Verzorging voor de ogen
Een doeltreffende verzorging die rimpels verzacht en wallen doet verminderen.
Tijdens een gelaatsverzorging: 17€
Afzonderlijk: 28€

Handverzorging
Klassieke manicure: 23€
Volledige verzorging + lakken: 26€

Gellak: 35€
Verstevigen van de nagel, de gellak (Gelish) blijft er 21 dagen perfect uitzien!
Geen afbrokkelende nagellak meer!
Peel off: 35€

Heb je beschadigde nagels en nood aan een herstelkuur?
Heb je van nature al zeer zwakke, breekbare of broze nagels?
Vanaf nu kan je genieten van 2 weken prachtig gelakte nagels, terwijl ze gelijktijdig beschermd én gevoed
worden.
Gelnagels
- Nieuwe set met tips € 55
- Nieuwe set op eigen nagels € 50
- Bijwerking € 45
- Nail Art + € 5
Handmassage: 13€
Ontspannende massage met hydraterende handcrème.
Paraffinebehandeling voor de handen: 25€
Dieptereiniging handen, paraffinebad, handmassage.
Ideaal voor droge huid, kloven en reuma.
`

Voetverzorging:
Pedicure: 24€- 25€
Volledige voetverzorging + lakken
Ook het verwijderen van eelt, ingegroeide nagels, eeltpitten, eksterogen,…
Voetmassage: 9€
Relaxerend en hydraterend
Paraffinebehandeling voor de voeten: 26€
Dieptereiniging, paraffine bad, voetmassage.
Ideaal voor droge voeten, kloven, wintertenen en reuma.
Gellak (gelish) op de teennagels
apart: 23€
met pedicure 35€

Harsontharing:
Bovenlip of kin:
Bovenlip en kin:
Bovenlip, kin en wangen:
Benen ( tot en met de knie):
Benen en dijen:
Oksels:
Lies (bikinilijn):
Rug of borst:
Rug en borst:
Neus, oren en wenkbrauwen:
Armen

12€
13€
14€
25€
35€
13€
20/22€
32€
52€
18€
23€

Lichaamsverzorging:
Oriëntaalse kruidenbehandeling: 72€
Massage met warme kruidenstempels.
Pakking van oriëntaalse kruiden.
Brengt lichaam in rust en evenwicht.
Relaxmassage met kaarsen: 64€
Zeer voedend en hydraterend.
Een echt “ zen” moment!
Relaxmassage van het lichaam met aromatherapie: 55€
Met aangepaste etherische oliën (stimulerend, relaxerend, verkwikkend)
Lichaamsmassage met chocolade: 59€
Relaxerend en ontgiftend
Relaxmassage rug: 35€
Ontspannend en hydraterend
Rugmassage met chocolade: 42€

Anti‐cellulitis, figuurcorrectie, versteviging:
De fango is een weldadige, warme, zeemodder van rondom de Amont Saint Michel met een hoog zoutgehalte en
een grote hoeveelheid aan mineralen.
Parafango rug: 55€
Relaxerende behandeling
Peeling, hydratatie, fango algen pakking, rug massage.
Peeling rug: 41€
Reiniging, gommage, zwarte punten verwijderen, hydratatie.
Peeling lichaam: 67€
Om alle dode huidcellen te verwijderen.
Ook aan te raden bij droge, schilferige huid.

Ananas behandeling
Om het huidaspect te verbeteren, alsook het verstevigen van de behandelde zones
Per beurt 80 €
Per kuur (4 behandelingen) 300 €
Per kuur (8 behandelingen) 580 €

Specifieke supplementbehandelingen:
Epilatie wenkbrauwen:
Kleuren van wimpers of wenkbrauwen:
Kleuren van wimpers en wenkbrauwen:
wimperlifting + kleuren van wimpers
Wimperverlenging ( met trosjes):
Dag make‐up ( na een gelaatsverzorging):
Make‐up (feest, huwelijk,…):
Wimperextensies: een natuurlijke verlenging van je eigen wimpers
Wimperextensies plaatsen 1ste maal: 135€
Wimperextensies bijwerking om de 3 weken: 35 €
Wimperextensies bijwerking om de 4 weken: 50€
Wimperextensies bijwerking mini: 28€
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13€
16€
25€
55€
42€
15€
43€

