
Party Arrangement 
Ontvangst met een drankje en  

bespreking van het arrangement 
Manicuur met lakken van de nagels 

Epilatie van de wenkbrauwen 
Make-up 

Afscheidsgeschenkje 

50.00 
 
 

Express de Beauté Arrangement 
Ontvangst met een drankje en  

bespreking van het arrangement 
Lichaamsmassage 

Vijlen en lakken van de handnagels 
Express gelaatsverzorging met reiniging, 
peeling, massage en verzorgend masker 

Afscheidsgeschenkje 

75.00 

 
 

Bonjour Soleil Arrangement 
Ontvangst met een drankje en  

bespreking van het arrangement 
Lichaamspeeling voor verwijdering  

van de dode huidcellen 
Hydratatie van het lichaam 

Verven van de wimpers 
Express gelaatsverzorging met reiniging, 
peeling, massage en verzorgend masker 

Afscheidsgeschenkje 

105.00 

 
 

Soin Silhouette Arrangement 
Ontvangst met een drankje en  

bespreking van het arrangement 
Lichaamspeeling met zeezouten voor  
verwijdering van de dode huidcellen 

Lichaamsmassage met geurende oliën 
Lichaamspakking voor een zijdezachte huid 

Hydratie van het lichaam 
Afscheidsgeschenkje 

110.00 
 

Ontdekkingsarrangement 
Ontvangst met een drankje en  

bespreking van het arrangement 
Rugverzorging: peeling, massage en  

een ontspannende pakking 
Paraffineverzorging van de handen 

Uitgebreide gelaats-, hals- en  
decolletéverzorging 
Afscheidsgeschenkje 

120.00 
 

 
 

Cocoon Arrangement 
Ontvangst met een drankje en  

bespreking van het arrangement 
Lichaamspakking voor de  

verzorging van de huid 
Voeding van het lichaam met oliën  

Cocon handverzorging: na de peeling en de 
massage worden de handen  

omhult met een schuimmasker 
Cocon gelaatsverzorging: een  

combinatie van weldadige massages  
en exclusieve producten 

Afscheidsgeschenkje 
125.00 

 
 
 

Thalasso Royal Arrangement 
Ontvangst met een drankje en  

bespreking van het arrangement 
Lichaamspeeling met zeezouten voor  
verwijdering van de dode huidcellen 
Thalassobad: een warm zeewaterbad  

ter bestrijding van vermoeidheid,  
pijnlijke en gespannen spieren en  

gewrichten met onderwatermassage 
Algenpakking naar behoeften 

Ontspannende lichaamsmassage 
Afscheidsgeschenkje 

125.00 
 

Wellness Arrangement 
Ontvangst met een drankje en  

bespreking van het arrangement 
Ontspannende lichaamsmassage 

Handmassage 
Voetmassage 

Star Mille gelaatsverzorging:  
een perfecte mooimaker 

Patch oogmasker 
Afscheidsgeschenkje 

155.00 

 
 
 

Zen Arrangement 
Ontvangst met een drankje en  

bespreking van het arrangement 
Pedicure met voetmassage 
Manicure met handmassage 

Lichaamspeeling met zeezouten 
Balneo bad met algen 

Ontspannende lichaamsmassage 
Uitgebreide gelaats-, hals- en  

decolleté verzorging 
Afscheidsgeschenkje 

190.00 
 
 
 

Prestige Arrangement  
Ontvangst met een drankje en  

bespreking van het arrangement 
Luxe pedicure: pedicuur, peeling,  

voetmassage, lakken van de nagels 
Luxe manicure: manicuur, peeling,  

handmassage en paraffine,  
lakken van de nagels 

Lichaamsmassage met geurende oliën 
Gelaatsverzorging Soin Mille Lumière:  
regenereert, verstevigd en verzorgd  
de huid op het allerhoogste niveau 

Modellerend oogmasker 
Afscheidsgeschenkje 

255.00  
 



 
 
 
 

Op zoek naar een origineel  
cadeau??? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Een cadeaubon van  
Esthetic Scarabee…  

 
Steeds verrassend!!! 

 
 
 

 Een door U gekozen bedrag:  
Bij de bon wordt een prijslijst  
toegevoegd, zodat men zelf de  
verzorging kan kiezen 

 
 Een cadeaubon met een door U  

gekozen verzorging 
 
 Een cadeaubon met een door U  

uitgekozen arrangement 

 
Bruidsarrangement 

Intakegesprek + afspraken maken 
 

+/- 1 Maand voor het huwelijk 
Voorbereidende gelaatsverzorging 

Epilatie van de wenkbrauwen 
Proefmaquillage 

 
+/- 14 Dagen voor het huwelijk 

Lichaamspeeling 
Lichaamsmassage 

 
+/- 7 Dagen voor het huwelijk 

Pedicuur 
Gelaatsverzorging 

Epilatie van de wenkbrauwen 
 

1 OF 2 Dagen voor het huwelijk 
Manicuur 

Handpeeling 
Paraffineverzorging van de handen 

Lakken van de nagels  
zowel handen als voeten  

 
De dag van het huwelijk 
Maquillage aan huis 

325.00 

De prijslijst is geldig vanaf 01.11.2016 
Hij vervangt alle vorige prijslijsten 

Prijzen in euro, inclusief BTW 

Turnhoutsebaan 111 
1ste verdieping 

2100 Deurne 
03 324 61 55 

 
 

afspraken@esthetic-scarabee.be 

www.esthetic-scarabee.be 

Schoonheidsinstituut 

OPENINGSUREN: 
 

Van DI tem ZA enkel op afspraak 
Dinsdag en donderdag laat-avondservice 

 

03 324 61 55 
 

afspraken@esthetic-scarabee.be 

 
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. 

Arrangementen Prijslijst 


