
Supplementen: 

MG Soin Masque “Modelant Yeux”  30.50 
Verstevigend masker voor de tere oogzone. De dunne en  

gevoelige huid rondom de ogen wordt verzorgd en gladder  

gemaakt. Lijntjes en rimpeltjes worden vervaagd, zwellingen en 

kringen onder de ogen worden duidelijk verzacht 
 

 

 

HUIDVERBETERING 

PCA Skin  

PCA Skin staat internationaal bekend om het oplossen van  

huidproblemen door middel van luxe peelings, die op zeer korte  

termijn maximaal resultaat geven.  

PCA Skin biedt slimme oplossingen voor huidproblemen zoals: 

Hyperpigmentatie, melasma, lichtbeschadiging, huidveroudering, 

acné, psoriasis, gevoeligheid. Rosacea en keratosis pilaris. 

Intake-Gesprek met Starterskit   45.00 
We zoeken uit, welke behandelingen met de peeling technologie 

er voor u geschikt zijn. Dit ondersteunen we met dagelijkse  

thuis-verzorgingsproducten die worden gecombineerd in  

aangepaste schema’s, specifiek voor de behoeften van uw huid. 

Verplicht bij opstarten van PCA Skin.  

Therapeutische Maskers   75.00 
De verschillende huidcorrigerende ingrediënten in de therapeuti-

sche maskers peelen, hydrateren en kalmeren, afhankelijk van de 

gekozen formule.  

Alternatieven voor Peelings   80.00  
Deze effectieve producten met anti-oxidanten zorgen ervoor dat 

de huid beschermd wordt tegen oxidatie, sterke vervuiling van 

buitenaf en reinigen de poriën. Ook aan te raden om tussen  

peelings door te gebruiken voor het onderhouden van een  

gezonde en stralende huid of zwangere vrouwen. 

Aangepaste Jessner Peelings of  

Gemende Peelings    85.00 
De huidvriendelijke en toch effectieve peelings zijn geschikt voor 

verschillende huidtypes maar zonder het ongemak en de tijd die u 

kwijt bent aan de traditionele peelings. De samenstelling bevat 

verschillende doeltreffende ingrediënten die helpen tegen acne, 

hyperpigmentatie, fijne lijntjes en rimpels. 

Retinol-Behandeling     105.00 
De 4% en 6% pure retinol peelings zorgen voor spectaculaire en 

snelle resultaten in huidverjonging. Door extra antioxidanten in 

deze formuleringen wordt de huid verder beschermd tegen vrije 

radicalen, de huid is zichtbaar gladder, helderder en  

gelijkmatiger van teint.  

 

GELAATSVERZORGINGEN 

Maria Galland 

MG Express Beauté    47.50             
Huidanalyse, reiniging met melk, peeling, massage, masker,  

lotion, dagcrème 

MG Student (studentenkaart en max. 23jaar) 40.00 
Huidanalyse, reiniging met melk, peeling, epilatie wenkbrauwen, 

zuiverend masker met vapozone, verwijderen comedonen,  

dagcrème 

MG Reiniging     57.50 
Huidanalyse, reiniging met melk, peeling, dieptereiniger,  

zuiverend masker met vapozone, verwijdering van de  

comedonen, masker, lotion, dagcrème 

MG Basis Gelaatsverzorging   75.00 
Huidanalyse, reiniging met melk, peeling, epilatie wenkbrauwen, 

zuiverend masker met vapozone, verwijdering van de  

comedonen, oogcrème en serum, massage van gelaat, hals en 

decolleté, masker, dagcrème 

Volgende verzorgingen zijn gebaseerd op de  

MG Basis Gelaatsverzorging: 

MG Soin Cocon     82.50 
De ontspannende wellness-behandeling voor iedere huid. Dit 

heerlijk zachte schuimmasker omhult het gezicht als een cocon en 

geeft de huid nieuwe energie en spankracht. Dankzij een exclusief 

massageritueel biedt deze behandeling pure ontspanning. 

MG Soin Thalasso    88.00 
Een verfrissende en vitaliserende gezichtsbehandeling met een 

vochtregulerend en energetiserend peel-off-masker op basis van 

algen. De huid oogt direct gladder en wordt langdurig van vocht 

voorzien. 

MG Soin Star Mille    99.00 

Effectieve anti-ageing behandeling, die de huid opnieuw power en 

vitaliteit geeft. De perfecte mooimaker voor bijzondere  

gelegenheden. 

MG Methode Mosaïque Modelante  99.00 

MG Methode Mosaïque Modelante PRO 117.00 
Deze behandelingsklassieker van Maria Galland, is een  

behandeling op maat! Een zelfverwarmend masker met  

werkstoffen afgestemd op de specifieke behoeften van de huid. 

 

PRO: Door gebruik van unieke, ultra-personaliseerde essences en 

een innovatieve booster verkrijgt men een diepere werking. 

MG Soin Mille Lumière           135.00                       
Zorgt met twee maskers voor een ongelooflijke uitstraling. Deze 

behandeling regenereert, verstevigt en verzorgt de huid op het 

allerhoogste niveau met een uniek anti-ageing effect 

 

WIMPEREXTENTIONS 

One-By-One OF 3D & 5D Express  
De wimper extensions worden aangebracht volgens het 1-per-

1 principe. Er wordt op elke natuurlijke wimper één extension 

aangezet. One-by-one focust op lengte. 3D op lengte en volume. 
Nieuwe set      95.00 

Bijwerking 1 week    15.00 

Bijwerking 2 weken    25.00 

Bijwerking 3 weken    37.50 

Bijwerking 4 weken     50.00 

Bijwerking 5 weken    75.00 

Verwijderen wimperextensions  20.00 

 

VERVEN WIMPERS-WENKBRAUW 
Verven van de wimper- en/of wenkbrauwharen geeft expressie 
Verven wenkbrauwen    12.50 

Verven wimpers     17.50 

Verven wimpers en wenkbrauwen 25.00 

 

ONTHARINGEN 

Onder- OF Dijen             25.00 

Volledige Benen     45.00 

Bikini -5cm             12.50 

Bikini +5cm     15.00 

Bikini Brazillian OF Volledig   20.00 

Bilnaad OF Billen    10.00 

(Onder)buik     20.00 

Oksels              12.50 

Onderarmen OF Bovenarmen         20.00 

Volledige Armen     25.00 

Rug OF Borstkast     25.00 

Rug EN Borstkast    45.00 

Half Gelaat  Exclusief Wenkbrauwen      20.00 

Half Gelaat Inclusief Wenkbrauwen  25.00 

Lip OF Kin      07.50 

Lip EN Kin      12.50 

Wenkbrauwen (pincet en/of hars)   10.00 

 

MAQUILLAGES 
Dagmake-up     25.00 

Avond-, feest- of bruidsmake-up  35.00 

Make-up en advies         45.00 

Aan huis of op locatie    75.00 



Turnhoutsebaan 111 

1ste verdieping 

2100 Deurne 

03 324 61 55 

 

afspraken@esthetic-scarabee.be 

www.esthetic-scarabee.be 

 

De prijslijst is geldig vanaf 01.12.2017 

Hij vervangt alle vorige prijslijsten.  

Prijzen in euro, inclusief 21%BTW.  

MANICUUR  
Vijlen en Lakken (Kleur)   10.00 

Klassieke Manicure    21.50 
Knippen en vijlen, verzorging nagelriemen, velletjes verwijderen, 

inwrijving, doorzichtige lak 

Spa Manicure          42.50 
Klassieke manicure met een intensieve handverzorging: Scrub, 

handmassage en paraffineverzorging 

Lakken Kleur     02.50 

Lakken French     05.00 

 

PEDICUUR 

Esthetische Pedicure    30.50 
Knippen en vijlen, eelt verwijderen, verzorgen van nagels en 

nagelriemen, frezen, inwrijving    

Medische Pedicure    40.50 
Esthetische pedicure met aandacht voor problemen, zoals  

ingegroeide nagels verwijderen, eeltpitten, eksterogen,...  

Nazicht            05.00 
Nazicht van één probleem, bv. eksteroog of ingegroeide nagel 

Spa Pedicure          42.50 
Esthetische Pedicure met een scrub en voetmassage 

Lakken Kleur     02.50 

Lakken French     05.00 

 

LICHAAMSPAKKINGEN 
Marine Zee-Algen Pakking   57.50  
Een pakking waarbij het lichaam wordt gezuiverd van  

gif- en afvalstoffen. De pakking revitaliseert het lichaam 

Marine Zee-Modder Pakking   57.50  
De zee-modder verzorgt de huid van binnenuit, stimuleert  

de bloedcirculatie, heeft een positief effect op spier-  

en gewrichtsproblemen 

Mineralg Pakking    57.50 
Deze gel lichaamspakking is gericht op het afvoeren van  

vocht en het verstevigen van de verslapte huid 

SPA-VERZORGINGEN 

Lichaamspeeling met inwrijving  57.50 

Lichaamspeeling met massage  75.00  

Rugverzorging     57.50 

THALASSO-THERAPIE   

Thalasso en Hydratatie v.h. Lichaam 57.50 

LICHAAMSMASSAGES  

Relax Lichaamsmassage (30min)  37.50 

Relax Lichaamsmassage (60min)  65.00 

Wij vragen u om ons 24 uur op voorhand te 

verwittigen indien u uw afspraak niet kunt  

nakomen. Bij laattijdig annuleren, zijn wij  

genoodzaakt, een deel van de kosten aan te 

rekenen. Dit is 5€ per vrijgehouden kwartier. 

Indien u een doktersattest (of kopie) afgeeft,  

wordt deze niet aangerekend. 

Het vaste Scarabee-team bestaat uit  

gediplomeerde schoonheidsspecialistes  

m.u.v. stagiaires.  

Het team volgt regelmatig bijscholing  

en cursussen om de zoektocht naar  

verbetering in de behandelingen  

verder te zetten.  

Sinds 1981 staat Esthetic Scarabee garant 

voor kwalitatieve verzorgingen.  

03 324 61 55 

afspraken@esthetic-scarabee.be 

OPENINGSUREN: 

Van DI tem ZA enkel op afspraak 

Dinsdag en donderdag laat-avondservice 

Specialisten aan het werk: 

 Christine voor de laserontharing 

 Magda voor de cryolipolyse 

 Nathalie voor de  

semi-permanente make-up 

Voor deze behandelingen geldt een  

aparte brochure met prijslijst.  


