WIMPEREXTENSIONS: OBO / 3D / 5D
De wimperextensions worden aangebracht volgens het 1-per1 principe. Er wordt op elke natuurlijke wimper één extension
aangezet. One-by-one focust op lengte. 3D en 5D op volume.

Nieuwe set___________________________________________________________________ 95.00
Bijwerking 1 week______________________________________________________ 22.50
Bijwerking 2 weken____________________________________________________ 30.00
Bijwerking 3 weken____________________________________________________ 42.50
Bijwerking 4 weken ___________________________________________55.00
Verwijderen wimperextensions________________________________ 40.00

Schoonheidsinstituut Esthetic Scarabee,
opgericht in 1981, bestaat uit een ervaren en
gediplomeerd team van schoonheidsspecialisten
en experten in hun vakgebied zoals laserontharing,
kleur- en stijladvies, cryolipolyse en semipermanente make-up.
Ons team volgt regelmatig bijscholingen en
cursussen om de zoektocht naar verbetering in de
behandelingen verder te zetten.
Naast professionaliteit bieden wij u persoonlijke
begeleiding bij elke verzorging in een stijlvol kader.

wacht u langer dan 4 weken wordt er een nieuwe set gezet en
aangerekend.

VERVEN WIMPERS / WENKBRAUWEN
Verven van de wimper- en/of wenkbrauwharen geeft expressie.

Verven wenkbrauwen________________________________________________ 15.00
Verven en epileren wenkbrauwen____________________________ 25.00
Verven wimpers__________________________________________________________ 22.50
Verven wimpers en wenkbrauwen___________________________ 30.00

ONZE SPECIALISTEN AAN HET WERK
Laurence___________________________________________________________________________________
Expert voor de Laserontharing.

Valérie_______________________________________________________________________________________

Gelaatsverzorgingen - Huidverbeteringen
Ontharingen - Lichaamsverzorgingen
Led Light Therapie - Manicure & Pedicure
Wimperextensions - Verven wimpers/wenkbrauwen
Maquillages

Expert voor de Cryolipolyse.

Natalie ______________________________________________________________________________________
Expert voor de SPMU, semi-permanente make-up.

MAQUILLAGES
Dagmake-up_______________________________________________________________ 30.00
Avond- of feestmake-up___________________________________________ 35.00
Bruidsmake-up___________________________________________________________ 45.00
Proefmake-up ____________________________________________________________ 50.00
Aan huis of op locatie________________________________________________ 95.00

Christel _____________________________________________________________________________________
Expert in Kleur- en Stijladvies.

Scarabee for you

Nadia ________________________________________________________________________________________
Expert in Massage.
Voor deze behandelingen geldt een aparte brochure met prijslijst.

Turnhoutsebaan 111 - 1ste verdieping
2100 Deurne - Antwerpen

Advies en Make-up*__________________________________________________ 75.00
*Bij aankoop van Make-up producten wordt er tot max. €50
in mindering gebracht.

OPENINGSUREN:
di t.e.m. za enkel op afspraak
di & do laat-avondservice

03 324 61 55
afspraken@esthetic-scarabee.be
WWW.ESTHETIC-SCARABEE.BE

Wij kijken ernaar uit om u
te mogen verwelkomen!

LET OP! Voor alle reservaties die binnen de 48 uur worden gecanceld of
een no-show, hanteren wij van 30% van uw geboekte verzorging dat in rekening
wordt gebracht. Door het maken van een reservatie ga je expliciet akkoord met
deze voorwaarden als ook onze algemene voorwaarden.
Bijgevoegde prijzen zijn geldig vanaf 01/01/2021.
Deze vervangen alle vorige prijslijsten. Prijzen in euro, incl. 21% BTW.

UW EERST CONSULTATIE

GELAATSVERZORGINGEN - Maria Galland

GELAATSVERZORGINGEN MANNEN - Klapp

MANICURE & PEDICURE

Uw eerste consultatie voor uw behandeling_________________ 25.00

MG Student (studentenkaart en max. 23jaar)__________________________ 45.00

Klapp Cleansing_________________________________________________________________ 60.00

Vijlen en Lakken (Kleur) van de handnagels_____________ 15.00

Het begrijpen van de behoeften van uw huid is een eerste stap om een
mooie en stralende huid te creëren. Tijdens deze uitgebreide
huidanalyse wordt uw exacte huidconditie bepaald, persoonlijk advies
gegeven en in samenspraak een behandelplan opgesteld.
De consultatie gebeurt standaard bij een eerste kennismaking en zal
indien nodig herhaalt worden. Het volledige bedrag wordt in
vermindering gebracht bij een aansluitende huidverbetering of
gelaatsverzorging. 

HUIDVERBETERING MET PEELINGS - PCA Skin
Therapeutische Maskerbehandeling______________________________ 75.00
De verschillende huidcorrigerende ingrediënten in onze therapeutische
maskers peelen, hydrateren en kalmeren, afhankelijk van de gekozen
formule.

Oxygenating Trio_______________________________________________________________ 82.50
Een behandeling voor de doffe & vale huid die te kort heeft aan
zuurstof. Dit product met anti-oxidanten neutraliseert vrije radicalen
die schadelijk zijn voor de huid, zoals slechte eetgewoonten, roken en
overmatige blootstelling aan de zon.

Detox Deep Pore Treatment____________________________________________ 82.50

Deze actieve samenstelling is een uitstekende keuze om alle huidtypes
te ontgiften. Het dringt diep door in de huid, lost vuil op, verweekt meeeters, doodt bacteriën, vermindert ontstekingen, grove huidstructuur en
laat de huid er weer schoon en fris uitzien.

PCA Skin Peels*_________________________________________________________________ 90.00

Deze huidvriendelijke en toch effectieve peels zijn geschikt voor
verschillende huidtypes maar zonder downtime en ongemak die u kwijt
bent aan de traditionele peels. De samenstelling bevat verschillende
doeltreffende ingrediënten die helpen tegen acne, hyperpigmentatie,
fijne lijntjes en rimpels, terwijl de huid er vol en gehydrateerd uit blijft
zien.

Retinol Peeling* ______________________________________________________________ 125.00

Deze behandeling verhoogt de exfoliatie en sluit lichtjes de huid af om
opname van vitamines, antioxidanten en rijke actieve stoffen in de huid
te versterken voor optimale resultaten. Door de zeer sterke werking
van de retinol peel wordt deze pas toegepast na 4 Skin Peels.

SUPPLEMENT:
LED Light Therapie____________________________________________________________ 15.00
Intensiteit van de verzorging
*PCA SKIN thuisproducten of het gebruik van een Post Procedure
Solution Kit is verplicht na deze behandeling.

Huidanalyse, reiniging met gel, scrub, epilatie wenkbrauwen, zuiverend
masker met vapozone, verwijderen comedonen, dagcrème.

MG Express_______________________________________________________________________ 50.00
Huidanalyse, reiniging met melk, enzymatische peeling, massage,
masker, lotion, dagcrème.

MG Cleansing____________________________________________________________________ 60.00
Huidanalyse, reiniging met melk, scrub, dieptereiniger, zuiverend
masker met vapozone, verwijdering van de comedonen, masker, lotion,
dagcrème.

MG Basic___________________________________________________________________________ 77.50
Huidanalyse, reiniging met melk, scrub, 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 Cocon___________________________________________________________________________ 85.00
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 Hydra’Global_______________________________________________________________ 92.50
Een revitaliserende en stimulerende gezichtsbehandeling met een
vochtregulerend en energetisch peel-off-masker. De huid oogt direct
gladder en wordt langdurig van vocht voorzien.

MG Lift’Expert____________________________________________________________________ 99.00
Verstevigt en definieert de gezichtscontouren onmiddellijk door de
manuele liftende massage. Met nadien een diepwerkend bifase
masker.

MG Methode Mosaïque Modelante______________________________ 115.00

Huidanalyse, reiniging met schuimgel, scrub, enzymatische peeling
met vapozone, verwijdering van de comedonen, masker, lotion,
hydro crème.

Klapp Recovery Super Fuel______________________________________________ 77.50
Huidanalyse, reiniging met schuimgel, enzymatische peeling met
vapozone, epilatie neusbrug, verwijdering van de comedonen,
concentraat, massage, peel-off-masker, hydro crème.

SUPPLEMENT:
Klapp Eye Patches_____________________________________________________________ 10.00
LED Light Therapie____________________________________________________________ 15.00

LICHAAMSVERZORGINGEN
Detox Pakking_________________________________________________________________62.50
Een algenpakking waarbij het lichaam wordt gezuiverd van gif- en
afvalstoffen. Remineraliseert het lichaam en bevordert het
afslanken.

Care Pakking___________________________________________________________________62.50
De zee-modder remineraliseert de huid, verlicht spierpijn en
gewrichtsspanningen.

Mineralg Pakking___________________________________________________________62.50
Deze gelpakking is gericht op het draineren, afvoeren van vocht,
en het ontgiften van het lichaam.

Frigi Pakking___________________________________________________________________62.50
Deze koele pakking verlicht het ongemak van zware benen en
bevordert de vaatgymnastiek en het afslanken bij een
vochtprobleem.

Silky Pakking__________________________________________________________________62.50
Een intense voedende en verzachtende pakking.
Die tevens de droge, beschadigde huid doeltreffend hersteld.

Klassieke Manicure____________________________________________________ 25.00
Knippen, vijlen, verzorging nagelriemen, velletjes verwijderen,
inwrijving, doorzichtige lak.

Spa Manicure______________________________________________________________ 52.50
Klassieke manicure met scrub, handmassage en
paraffineverzorging.

Mini Pedicuur______________________________________________________________ 20.00
Knippen, vijlen, raspen, frezen en inwrijven.

Esthetische Pedicure_________________________________________________ 34.50
Knippen en vijlen, eelt verwijderen, verzorgen van nagels en
nagelriemen, frezen, inwrijving.

Medische Pedicure____________________________________________________ 44.50
Esthetische pedicure met aandacht voor problemen, zoals
ingegroeide nagels verwijderen, eeltpitten, eksterogen,...

Spa Pedicure_______________________________________________________________ 55.00
Esthetische Pedicure met een scrub en voetmassage.

Nazicht ________________________________________________________________________ 10.00
Nazicht van één probleem, bv. eksteroog of ingegroeide nagel.
OPGELET!!! Enkel voor klanten die op regelmatige basis komen
voor pedicuur.

Lakken Kleur_________________________________________________________________ 5.00
Lakken French____________________________________________________________ 10.00

ONTHARINGEN
Onderbenen OF Dijen ____________________________________ €26.00
Volledige Benen _________________________________________ €46.00
Bikini Sliprand (-5cm) ____________________________________ €13.00
Bikini +5cm _____________________________________________ €17.00
Bikini Brazillian OF Volledig ______________________________ €22.00
Bilnaad OF Billen ________________________________________ €12.00
(Onder)Buik _____________________________________________ €17.00

Deze behandelingsklassieker van Maria Galland, is een behandeling op
maat! Een zelfverwarmend masker met werkstoffen afgestemd op de
specifieke behoeften van de huid.

Lichaamsscrub met inwrijving_____________________________________62.50
Lichaamsscrub met Massage______________________________________75.00

Oksels __________________________________________________ €13.00

MG Mille Lumière ___________________________________________________________ 135.00

Thalassobad met Hydratatie________________________________________62.50

Rug OF Borstkast ________________________________________ €26.00

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.

Een 100% natuurlijk zeebad, ultrarijk aan mineralen en
sporenelementen. Tijdens deze intensieve behandeling stimuleren
we de bloedcirculatie waardoor er een diepe detox gebeurd.

SUPPLEMENT:
MG Soin Masque “Modelant Yeux”________________________________ 33.00
MG Detox Rituel_________________________________________________________________ 20.00
LED Light Therapie____________________________________________________________ 15.00

Relax Lichaamsmassage (30min)_______________________________37.50
Relax Lichaamsmassage (60min)_______________________________65.00

Onderarmen OF Bovenarmen _____________________________ €20.00
Volledige Armen _________________________________________ €26.00
Rug EN Borstkast ________________________________________ €46.00
Intieme zone man _______________________________________ €55.00
Intieme zone + bilnaad man ______________________________ €70.00
Half Gelaat Exclusief Wenkbrauwen ______________________ €21.00
Half Gelaat Inclusief Wenkbrauwen _______________________ €26.00
Lip OF Kin ________________________________________________ €8.00
Lip EN Kin _______________________________________________ €13.00
Wenkbrauwen (pincet en/of hars) ________________________ €12.50

