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.

Schoonheidsinstituut Esthetic Scarabee,
opgericht in 1981, bestaat uit een ervaren en
gediplomeerd team van schoonheidsspecialisten
en specialisten in hun vakgebied zoals
laserontharing, kleur- en stijladvies, cryolipolyse en
semi-permanente make-up.

Nieuwe set___________________________________________________________________ 95.00
Bijwerking 1 week______________________________________________________ 20.00
Bijwerking 2 weken____________________________________________________ 27.50
Bijwerking 3 weken____________________________________________________ 40.00
Bijwerking 4 weken ___________________________________________50.00
Verwijderen wimperextensions________________________________ 30.00

Ons team volgt regelmatig bijscholingen en
cursussen om de zoektocht naar verbetering in de
behandelingen verder te zetten.

VERVEN WIMPERS / WENKBRAUWEN

ONZE SPECIALISTEN AAN HET WERK

Verven van de wimper- en/of wenkbrauwharen geeft expressie

Lasertherapeute______________________________________________________________________

Verven wenkbrauwen________________________________________________ 12.50
Verven wimpers__________________________________________________________ 19.50
Verven wimpers en wenkbrauwen___________________________ 27.00

Naast professionaliteit bieden wij u persoonlijke
begeleiding bij elke verzorging in een stijlvol kader.

Vakspecialist voor de Laserontharing

Valérie_______________________________________________________________________________________

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

Vakspecialiste voor de Cryolipolyse

Nathalie ____________________________________________________________________________________

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

Vakspecialiste voor de SPMU, semi-permanente make-up

Christel _____________________________________________________________________________________
Vakspecialiste in Kleur- en Stijladvies

Scarabee for you

Voor deze behandelingen geldt een aparte brochure met prijslijst.

Turnhoutsebaan 111 - 1ste verdieping
2100 Deurne - Antwerpen
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!

Wij vragen u om ons 24u 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.
Bijgevoegde prijzen zijn geldig vanaf 01/12/2019.
Deze vervangen alle vorige prijslijsten. Prijzen in euro, incl. 21% BTW.

GELAATSVERZORGINGEN - Maria Galland
MG Express_______________________________________________________________________ 47.50

Huidanalyse, reiniging met melk, enzymatische peeling, massage,
masker, lotion, dagcrème

MG Student (studentenkaart en max. 23jaar)__________________________ 40.00
Huidanalyse, reiniging met gel, scrub, epilatie wenkbrauwen, zuiverend masker met vapozone, verwijderen comedonen, dagcrème

MG Cleansing____________________________________________________________________ 57.50

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

GELAATSVERZORGINGEN MANNEN - Klapp

LED LIGHT THERAPIE

MANICURE & PEDICURE

Klapp Cleansing_________________________________________________________________ 57.50

Photodynamic Therapie (PDT) is een huidbehandeling die op een
medische theorie wordt gebaseerd. De foto-energie heeft positieve
gevolgen op de huidcellen. Het versnelt de celgroei, verbetert
de collageen en elastine, bevordert de micro-bloedsomloop en
verbetert de algemene huidconditie. Led Light Therapie werkt goed
bij: acne, onzuiverheden en ontstekingen, huidverbetering, fijne
lijntjes en rimpels, huidveroudering en huidverslapping, grove poriën
en een grove huidstructuur, oppervlakkige littekens, pigmentvlekken.

Vijlen en Lakken (Kleur) van de handnagels_____________ 12.50

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

Klapp Recovery Super Fuel______________________________________________ 75.00
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

Volgende verzorgingen zijn gebaseerd op de
MG Basis Gelaatsverzorging:

MG Cocon___________________________________________________________________________ 82.50
De ontspannende wellness-behandeling voor iedere huid. Dit heerlijk
zachte schuimmasker omhult het gezicht als een cocon. Dankzij een
exclusief massageritueel biedt deze behandeling pure ontspanning

MG Thalasso______________________________________________________________________ 89.00

Een verfrissende en vitaliserende gezichtsbehandeling met een vochtregulerend en energetisch peel-off-masker op basis van algen.
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 bi-fase
masker

MG Methode Mosaïque Modelante______________________________ 105.00
Deze behandelingsklassieker van Maria Galland, is een behandeling
op maat! Een zelfverwarmend masker met werkstoffen afgestemd op
de specifieke behoeften van de huid

MG 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

SUPPLEMENT:
MG Soin Masque “Modelant Yeux”________________________________ 32.50
Detox Rituel________________________________________________________________________ 20.00

Spa Manicure______________________________________________________________ 47.50
Klassieke manicure: Scrub, handmassage en paraffineverzorging

Esthetische Pedicure_________________________________________________ 32.00
Led Light Therapie ________________________________________________________20.00
Led Light Therapie na gelaatsverzorging___________________15.00

MG Basic___________________________________________________________________________ 75.00
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

Klassieke Manicure____________________________________________________ 22.50

Knippen en vijlen, verzorging nagelriemen, velletjes verwijderen,
inwrijving, doorzichtige lak

Knippen en vijlen, eelt verwijderen, verzorgen van nagels en
nagelriemen, frezen, inwrijving

Medische Pedicure____________________________________________________ 42.00
Esthetische pedicure met aandacht voor problemen, zoals
ingegroeide nagels verwijderen, eeltpitten, eksterogen,...

HUIDVERBETERING MET PEELINGS - PCA Skin

LICHAAMSVERZORGINGEN

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.

Detox Pakking_________________________________________________________________59.00

Care Pakking___________________________________________________________________59.00

Lakken Kleur_________________________________________________________________ 5.00
Lakken French____________________________________________________________ 10.00

Intake-Gesprek met Starterskit _____________________________________ 49.00

Balance Pakking_____________________________________________________________59.00

ONTHARINGEN

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 therapeutische
maskers; peelen, hydrateren en kalmeren, afhankelijk van de gekozen
formule

Alternatieven voor Peelings_____________________________________________ 80.00

Een pakking waarbij het lichaam wordt gezuiverd van gif- en afvalstoffen. De algenpakking revitaliseert het lichaam

De zee-modder verzorgt de huid van binnenuit, stimuleert de bloedcirculatie, heeft een positief effect op spier- en gewrichtsproblemen

Deze gel lichaamspakking is gericht op het afvoeren van vocht en
het verstevigen van de verslapte huid

Silky Pakking__________________________________________________________________59.00
Verzorgende pakking die de huid gaat voeden en je lichaam laat
relaxen

Lichaamsscrub met Hydratatie___________________________________59.00
Lichaamsscrub met Massage______________________________________75.00
Thalassobad met Hydratatie________________________________________59.00

Deze effectieve producten met anti-oxidanten zorgen ervoor dat de
huid beschermd wordt tegen oxidatie, sterke vervuiling van buitenaf
en reinigen de poriën. Ook voor zwangere vrouwen.

Groot bad waar algen en essentiele olien zorgen voor een detox van
gans het lichaam. Tijdens het impompen van lucht en water in het
algenbad volgt er een onderwatermassage

Jessner Peelings en/of TCA Peelings____________________________ 85.00

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

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

Retinol Peeling ________________________________________________________________ 125.00

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

Nazicht __________________________________________________________________________ 7.50
Nazicht van één probleem, bv. eksteroog of ingegroeide nagel

Spa Pedicure_______________________________________________________________ 49.00
Esthetische Pedicure met een scrub en voetmassage

Onderbenen OF Dijen_________________________________________________ 25.00
Volledige Benen__________________________________________________________ 45.00
Bikini -5cm__________________________________________________________________ 12.50
Bikini +5cm_________________________________________________________________ 15.00
Bikini Brazillian OF Volledige Bikini________________________ 20.00
Bilnaad OF Billen________________________________________________________ 10.00
(Onder)Buik_________________________________________________________________ 15.00
Oksels__________________________________________________________________________ 12.50
Onderarmen OF Bovenarmen___________________________________ 20.00
Volledige Armen_________________________________________________________ 25.00
Rug OF Borstkast ______________________________________________________ 25.00
Rug EN Borstkast_______________________________________________________ 45.00
Intieme Zone Man _____________________________________________________ 55.00
Intieme Zone + Bilnaad Man_____________________________________ 70.00
Half Gelaat Exclusief Wenkbrauwen_______________________ 20.00
Half Gelaat Inclusief Wenkbrauwen________________________ 25.00
Lip OF Kin______________________________________________________________________ 7.50
Lip EN Kin____________________________________________________________________ 12.50
Wenkbrauwen (pincet en/of hars)___________________________ 10.00

