Prijslijst El Centro
Gelaatsverzorgingen
~dieptereiniging (45min)

€45

Ideaal voor de jonge huid met onzuiverheden, of voor een boost te geven aan de
huid. Een verzorging van 45min. Hier is geen gelaatsmassage inbegrepen.

~ligne options (60min)

€55

Een klassieke basisverzorging om het evenwicht van de huid te herstellen en
schoonheid te bewaren. Naargelang uw huidtype hydraterend, opspannend of
zuiverend.

~luxe ligne options (60min)

€65

Een klassieke basisverzorging om het evenwicht van de huid te herstellen en
schoonheid te bewaren. Naargelang uw huidtype hydraterend, opspannend of
zuiverend. Met een vernieuwde actieve enzymepeeling en Peel off masker.

~purexpert (60min)

€60

Een verzorging met als doelgroep; jongeren tussen 15 en 30 jaar, maar kan
evenwel voor alle leeftijden gebruikt worden als tussendoortje om de huid eens
grondig te zuiveren. Het doel van de purexpert is de huid schoner en matter te
maken bij personen met een vette huid. Diegenen die een normale tot gemengde
huid hebben zullen dan weer ervaren dat de huid er zachter, soepeler en stralender
gaat uitzien. De poriën worden verkleind en onzuiverheden zijn minder te
bespeuren, de huid wordt nog eens extra gehydrateerd en zal er op zijn beurt
gezonder uitzien.

~So delicate (60min)

€60

Een verzorging waarbij aandacht wordt besteed aan de gevoelige en reactieve
huidtypes. Natuurlijke ingrediënten zoals kamille, wortel, maïs en thee gaan de huid
kalmeren, hydrateren en beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Ze
hebben ook een anti-oxiderende en ontstekingsremmende werking.

~Hydracure (60min)

€65

Deze verzorging zorgt voor een onmiddelijke, intense en langdurige hydratatie en
beschermt zo de huid tegen uitdroging en extreme weersomstandigheden. De
weerstand tegen ouderdomsverschijnselen wordt verhoogd.

~strategist refine (75min)

€70

Deze verzorging wordt ook wel eens “natuurlijke dermabrasie” genoemd. De huid
wordt hier zeer grondig gereinigd waardoor; poriën verkleinen, de huid wordt
verfijnd, donkere vlekken, rimpels en onregelmatigheden weggegomd worden en er
gezorgd wordt voor een heldere teint.

~time expert rides (90min)

€90

De eerste behandeling ter wereld met een drievoudige werking; die de
concentraties van de huid neutraliseert, de uitdrukkingslijnen opvult en de rimpels
weer glad maakt. Hierdoor wordt een natuurlijk botoxeffect gecreëerd. Tijdens de
gelaatsmassage wordt gebruik gemaakt van kleine warme stenen.

~for men (60min)

€65

De professionele behandeling die opnieuw energie geeft en afvalstoffen
verwijdert. De meest geavanceerde behandelingen tegen de effecten van de
vermoeide huid. Een relaxerende, zuiverende gelaatsbehandeling op basis van
vitamine C met een relaxerende Shi Zen massage.

Lichaamsverzorgingen
~ Zweedse lichaamsmassage 60 min

€55

Een manuele massage met warme olie waarbij de spieren worden losgemaakt.

~ Ayurvedische lichaamsmassage 60min
€60
Een zachte Indische lichaamsmassage met warme olie. Relaxatie is hier het
belangrijkste.

~ hot stone lichaamsmassage 60 min

€60

Een oude Aziatische massagemethode met warme lavastenen voor een fysiek en
mentaal evenwicht.

~kaarsenritueel voor het lichaam 60 min

€65

Een manuele massage gecombineerd met warme kaarsen.

~lichaamspeeling 20min

€30

Een verzorging die als voorbereiding op het zonnebaden of na de zon ten zeerste
wordt aanbevolen om de huid terug te hydrateren, dode huidcellen te verwijderen.

~rugverzorging(peeling, massage, pakking)45min

€50

Een verzorging die u volledig laat ontspannen. Met een aangename massage van
20minuten.

~ Ayurveda rugmassage 20min

€25

Een manuele Indische massage met warme olie.

~hot stone rugmassage 20 min

€25

Een manuele massage gecombineerd met warme lavastenen. Voor een fysiek en
mentaal evenwicht.

~kaarsenritueel voor de rug 20 min

€30

Een manuele massage gecombineerd met warme kaarsen.

~Japanse gezicht, hals en schoudermassage 20min

€20

Verlichtende massage die spanning, stress en migraine wegneemt. Een heel
ontspannende massage.

Epilaties
Wenkbrauwen
Bovenlip
Kin/wangen
Oksels
Bikini
Onderbenen met knie
Bovenbenen
Volledige benen
Armen
Rug
Buik

€7,50
€7
€6,50
€10
€12/17
€18.50
€15
€27,50
€18
€15/20
€15/20

Manicure
Manicure

€18

Vijlen, vingerbad, nagelriem verzorging, afwerking

Lakken
Gelish
Gelish met afname
Afname gelish
Nail art
Afname gelish met manicure
Nieuwe nagelset
Bijwerking nagels

€7
€25
€30
€15
€0,50
€25
€60
€40

Pedicure
Medische pedicure
Lakken
Gelish
Gelish met afname
Gelish met pedicure
Afname gelish zonder pedicure
Afname gelish met pedicure
Hot stone pedicure

€23
€7
€25
€30
€40
€15
€30
€35

Een ontspannende pedicure met warme lava stenen. Ideaal voor wintervoeten. Een
medische pedicure, voetscrub en voetmassage met warme lavastenen. Een
verzorging van 60min.

Make-up
make-up
Bruidsmake-up
Wimpers kleuren
Wenkbrauwen kleuren
Wimperextensions nieuwe set
Wimperextensions bijwerking

€20
€25
€10
€10
€50
€25

Arrangementen
~Jeugdarrangement 60min

€80

Dieptereiniging, gelish en make-up

~verwenpedicure 60min

€50

Voetbad, scrub, pedicure, masker, massage

~ verwenarrangement 2u

€115

Rug peeling en massage, time expert rides gelaatsverzorging, hot stone
voetmassage,

~afterworkarrangement 1u30

€70

Voetmassage, ligne options gelaatsverzorging, hoofdmassage, make-up.

~vakantiearrangement 3u

€90/120

Lakken van de nagels/gelish, pedicure met lak, dieptereiniging en een scrub
van het lichaam. De ideale voorbereiding op een geslaagde vakantie!

Duoverzorgingen!
~ net dat tikkeltje meer: 2u15

€200

Een duoverzorging ook voor mannen. Bestaande uit zuiverend rugmasker,
rugmassage. Een ligne options gelaatsverzorging met een handmasker en unieke
verwarmde stenen aan de voeten. Een aanrader!
!!! TIP er zijn ook cadeaubonnen en geschenken te verkrijgen !!!

